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Προλογικό
σηµείωµα

Ο σύγχρονος πολιτισµός µπορεί να
λειτουργήσει εξαιρετικά αποτελεσµατικά ως ένα προνοµιακό πεδίο διεξαγωγής του
σύγχρονου πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου.
Με την έννοια αυτή, αποτελεί µια πρόκληση για
το Υπουργείο Πολιτισµού να δηµιουργήσει ένα
βήµα ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων ανθρώπων της τέχνης. Ο ελεύθερος διάλογος, όµως, απαιτεί πολιτική τόλµη αφού κανείς δεν µπορεί να προδικάσει το αποτέλεσµα.
Έτσι, λοιπόν, είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που,
µε αφορµή την έκδοση των «Τετραδίων Πολιτισµού», δίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους της
σύγχρονης τέχνης να καταθέσουν τις πολύτιµες
απόψεις τους και να µπορούµε όλοι εµείς στη
συνέχεια να προβληµατιστούµε. Ο προβληµατισµός οδηγεί τους πολίτες στη συµµετοχή και
η συµµετοχή είναι που κάνει τελικά τον κόσµο
καλύτερο.
Ο Υπουργός Πολιτισµού
Μιχάλης Λιάπης
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Τα ελληνικά
πανεπιστήµια
και οι
γεωπολιτικές
εξελίξεις στη
Ν.Α. Ευρώπη:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΙΩΜΕΝΟΣ*

Ο ρόλος των
νεοελληνικών
σπουδών**

Από την τελευταία ιδίως δεκαετία
του εικοστού αιώνα η υφήλιος έχει
γνωρίσει κοσµοϊστορικές αλλαγές και ανακατατάξεις ως προς την κατανοµή της ισχύος και
τα κέντρα της πολιτικής, στρατιωτικής και οικονοµικής εξουσίας· το ίδιο έχει συµβεί και µε
την ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Τα Βαλκάνια

*

Ο Γιώργος Ανδρειωµένος είναι καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πελοππονήσου

**

Ανακοίνωση στο 1ο Παγκόσµιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 35 Ιουλίου 2008.
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δεν θυµίζουν, πλέον, την εικόνα που τα χαρακτήριζε κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά
µετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ύστερα από τις ραγδαίες εξελίξεις και τη γεωγραφική ανακατανοµή σε ένα σηµαντικό κοµµάτι
τους. Ωστόσο, παραµένουν µια εξαιρετικά ιδιόµορφη περιοχή, όπου οι πολιτισµικές και ιστορικές καταβολές διαδραµατίζουν πρωτεύοντα
ρόλο, και στην οποία µένει να γίνουν πολλά προκειµένου να κατοχυρωθούν η ασφάλεια, η ανάπτυξη και η ευηµερία για το σύνολο των χωρών
που την απαρτίζουν.
Με τον ίδιο τρόπο έχουν αλλάξει τα κοινωνικά
και οικονοµικά δεδοµένα της Ελλάδας, κατά το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, αφού η πάλαι
ποτέ «Ψωροκώσταινα» έχει ισχυροποιήσει τη
θέση της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα έχει καταστεί ο σηµαντικότερος παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης και πολιτικής
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το γεγονός ότι το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων παραµένει σαφώς
υψηλότερο από εκείνο των Βαλκάνιων γειτόνων
τους αποτελεί το σηµαντικότερο, ενδεχοµένως,
κίνητρο για πολλούς από τους τελευταίους,
όπως και για πλήθος άλλων αλλοδαπών, για να
έλθουν στην Ελλάδα και να εργαστούν.
Η σηµασία των νέων αυτών δεδοµένων φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτή κατά τα τελευταία
χρόνια τόσο από τη συντριπτική πλειονότητα
των κυβερνήσεων όσο και από έναν αριθµό άλλων φορέων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται όχι
12

µόνο σοβαρές επιχειρηµατικές δραστηριότητες
αλλά και πρωτοβουλίες που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα κοινών δράσεων οι οποίες αναφέρονται σε ζητήµατα περιβάλλοντος, ενέργειας, ασφάλειας, εµπορίου, τουρισµού, µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, πολιτισµού, εκπαίδευσης
κ.λπ. Είναι δε προφανές ότι µόνο η αµοιβαία κατανόηση και το πνεύµα συνεργασίας µεταξύ των
λαών της περιοχής µπορούν να συµβάλουν
αποφασιστικά στην άµβλυνση παλαιότερων αντιθέσεων και στη χάραξη ενός ελπιδοφόρου µέλλοντος.
Απέναντι σ’ αυτά τα νέα δεδοµένα, ποιος είναι ο ρόλος των ελληνικών πανεπιστηµίων;
Πρέπει να αναλάβουν συναφείς πρωτοβουλίες
ή απλώς θα παραµένουν θεατές των εξελίξεων;
Μήπως οι διαπανεπιστηµιακές συνεργασίες
που έχουν καλλιεργηθεί, στο πλαίσιο πρωτίστως
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ πανεπιστηµιακών τµηµάτων της ηµεδαπής και ιδρυµάτων
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Εσπερίας ή
των Σκανδιναβικών χωρών, επιβάλλεται να επεκταθούν και µε σχολές, ινστιτούτα και πανεπιστήµια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τώρα
που πολλές από τις χώρες της περιοχής έχουν
ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια; Οι απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήµατα φαντάζουν, τουλάχιστον για τον γράφοντα, αυτονόητες. Οπωσδήποτε τα ελληνικά πανεπιστήµια δεν πρέπει να
µείνουν απαθή και οφείλουν να αναπτύξουν ένα
πλέγµα σχέσεων και συνεργασίας µε τα αντίστοιχα των γειτονικών χωρών. Και απ’ ό,τι φαίνεται δεν µένουν απαθή· αξίζει να σηµειωθεί ότι
από το ακαδηµαϊκό έτος 1999–2000 λειτουργεί
13

στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
µε τίτλο «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
για λογαριασµό του δικτύου «Universities/Southeastern Europe», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Royaumont Process και του Stability Pact
for Southeastern Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο εν λόγω πρόγραµµα, µάλιστα, διδάσκουν καθηγητές απ’ όλα τα συνεργαζόµενα πανεπιστήµια του ∆ικτύου, τα οποία είναι έντεκα συνολικά
και εκπροσωπούν τις χώρες: Αλβανία, Βοσνία–
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, ΠΓ∆Μ, Ρουµανία, Σερβία, Σλοβενία και
Τουρκία.
Σηµαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη αντίστοιχων σχέσεων µπορούν να αποτελέσουν οι νεοελληνικές σπουδές, µε αιχµή του δόρατος τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης, για την οποία
φαίνεται να υπάρχει διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον στις χώρες αυτές. Και δεν γίνεται λόγος, φυσικά, µόνο για χώρες όπως η Αλβανία και
η Τουρκία, όπου υφίστανται ελληνικά µειονοτικά σχολεία, αναγνωρισµένα από διακρατικές
συµφωνίες, τα οποία πρέπει για πολλούς και
διάφορους λόγους να συνεχίσουν την ιστορική
διαδροµή τους διδάσκοντας την ελληνική γλώσσα στους ελληνικής καταγωγής πολίτες αυτών
των κρατών. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία και
κάποιες επιστηµονικές ανακοινώσεις για το
συγκεκριµένο θέµα, η νέα ελληνική γλώσσα, ιστορία και λογοτεχνία διδάσκονται:
•
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στα Πανεπιστήµια των Τιράνων και του
Αργυροκάστρου στην Αλβανία·

•

•

•
•
•

•
•

•

στα Πανεπιστήµια του Βελιγραδίου, του
Νις και του Νόβι Σαντ, καθώς και στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών στη Σερβία·
στις Φιλοσοφικές Σχολές της Μπάνια Λούκα και του Σεράγεβο στη Βοσνία–Ερζεγοβίνη·
στα Πανεπιστήµια του Σπλιτ και του Ζάγκρεµπ στην Κροατία·
στο Πανεπιστήµιο της Λουµπλιάνα στη Σλοβενία·
στο Πανεπιστήµιο της Σόφιας (σε τρία τµήµατα), στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήµιο,
στο Νοτιοδυτικό Πανεπιστήµιο «Neophit
Rilski» και στο Πανεπιστήµιο του Βέλικο
Τούρνοβο (επίσης σε τρία τµήµατα) στη
Βουλγαρία·
στο Πανεπιστήµιο «Eotvos Lorand» της Ουγγαρίας·
στα Πανεπιστήµια του Βουκουρεστίου (σε
δύο τµήµατα), του Ιασίου, της Κραϊόβας, του
Οβιδίου, στην Ακαδηµία Ανώτατων Στρατιωτικών Σπουδών και στην Αστυνοµική
Ακαδηµία, καθώς και στο Ινστιτούτο Νοτιοανατολικών Σπουδών στο Βουκουρέστι της
Ρουµανίας·
στα τουρκικά Πανεπιστήµια της ΄Αγκυρας
και της Κωνσταντινούπολης και στο Ίδρυµα Αζίζ Νεσίν που επίσης εδρεύει στην
Πόλη. Τα ελληνικά προσφέρονται ως ξένη
γλώσσα και στους φοιτητές της ανώτατης
στρατιωτικής σχολής της Τουρκίας· αξίζει,
µάλιστα, να επισηµανθεί ότι η πλειονότητα
των πιο πάνω φοιτητών έχει επιλέξει την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα (εκτός των
αγγλικών), σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν προ ολίγων ετών στην εφηµερίδα
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Μιλιέτ και αναδηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία (5 Οκτωβρίου 2000, 62).
Επίσης, σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα
της Ειδικής Γραµµατείας Παιδείας Οµογενών και
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, «οι
προσφερόµενες δυνατότητες δεν επαρκούν για
να καλύψουν το ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον
της νεολαίας» της ΠΓ∆Μ «για την ελληνική
γλώσσα. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα των Σκοπίων
δηλώνει ενδιαφέρον για ίδρυση έδρας νεοελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στο Πανεπιστήµιο Κύριλλος και Μεθόδιος των Σκοπίων σε συνεργασία µε ελληνικά ΑΕΙ».
Είναι, ακόµη, αξιοσηµείωτο ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ιδρυµάτων υιοθέτησε τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και την εν γένει καλλιέργεια των νεοελληνικών σπουδών µόλις τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ύστερα από τις ριζικές γεωπολιτικές µεταβολές στον χώρο της ευρύτερης Βαλκανικής,
όπως και ότι ο αριθµός των φοιτητών που ενδιαφέρονται να µάθουν και να σπουδάσουν νέα
ελληνικά στις προαναφερθείσες χώρες είναι
κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητος. Αν προσθέσουµε σ’ αυτό το δεδοµένο το γεγονός ότι πολλοί φοιτητές από αυτές τις περιοχές έρχονται µε
ποικίλες υποτροφίες κάθε χρόνο στην Ελλάδα
προκειµένου να τελειοποιήσουν τη γνώση των
ελληνικών τους, γίνεται φανερό πως ανοίγεται
λαµπρό πεδίο έρευνας και διδασκαλίας των νέων
ελληνικών σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, φαίνεται να το
έχουν ήδη αντιληφθεί, µεταξύ άλλων, το Κέντρο
∆ιδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού
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του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το οποίο συνεργάζεται επί σειρά ετών µε διδάσκοντες και
φοιτητές από τις Βαλκανικές χώρες, και το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, που
κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος χορήγησε ερευνητικές υποτροφίες σε ελληνοµαθείς
πτυχιούχους Τµηµάτων Νεοελληνικών Σπουδών
από ανώτατα ιδρύµατα της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν,
το νεοπαγές Τµήµα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
στοχεύει, πέρα από τις τρέχουσες συνεργασίες
του µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της αλλοδαπής, να αναλάβει πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις µε Τµήµατα Νεοελληνικών Σπουδών τόσο
της Χερσονήσου του Αίµου όσο και των Παρευξείνιων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει
σκέψη να οργανώνει κάθε τριετία συνέδριο/συνάντηση νεοελληνιστών από χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης, µε θεµατική η οποία κάθε
φορά θα περιστρέφεται γύρω από ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η διδασκαλία της
νέας ελληνικής ως ξένης στη συγκεκριµένη περιοχή, µε τα προβλήµατα και τις προοπτικές της,
προσωπικότητες του νεότερου ελληνισµού που
έδρασαν ή σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο
µε τον εν λόγω γεωγραφικό χώρο (λ.χ. Ρήγας Βελεστινλής, Αθανάσιος Χριστόπουλος, Γεώργιος
Ζαβίρας, Κώστας Βάρναλης κ.ά.π.), µεταφράσεις
νεοελλήνων λογοτεχνών στις γλώσσες των χωρών
αυτών και Βαλκάνιων συγγραφέων στη νέα ελληνική, αρχειακές πηγές που απόκεινται σε
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φορείς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση
µε τη νεότερη Ελλάδα κ.ο.κ. Μια τέτοια συνάντηση όχι µόνο θα καλλιεργήσει ουσιαστικά και
θα ενδυναµώσει τις σχέσεις των νεοελληνιστών
που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό, αλλά
θα δώσει και τον τόνο προς τον οποίο πρέπει να
βαδίσουν οι γενικότερες διακρατικές σχέσεις της
περιοχής.
Παράλληλα, προτείνεται η δηµιουργία διαδικτυακού τόπου, µέσω του οποίου οι νεοελληνιστές των χωρών αυτών θα έχουν τη δυνατότητα να µας ενηµερώνουν για αυτοτελείς εκδόσεις µελετών, δηµοσιεύσεις σε περιοδικά και
εφηµερίδες, µαθήµατα, σεµινάρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις νεοελληνικού ενδιαφέροντος,
που λαµβάνουν χώρα στον τόπο τους. Οι σχετικές εγγραφές καλό είναι να παρατίθενται στην
ελληνική, αφού αυτή θα αποτελεί το κοινό
γλωσσικό µέσο συνεννόησης των επιστηµόνων
του χώρου, και να καλύπτουν πρωτίστως θέµατα
νεοελληνικής ιστορίας, φιλολογίας, γλωσσολογίας και κοινωνιολογίας.
Με τον τρόπο αυτό, και πέρα από άλλα
προγράµµατα ή πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στις διεθνείς συνεργασίες του τµήµατος µε νεοελληνιστές άλλων (ευρωπαϊκών και µη)
χωρών, θα δοθεί η ευκαιρία αλληλογνωριµίας µεταξύ συναδέλφων που δραστηριοποιούνται σε
µια τόσο σηµαντική περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει τραβήξει την παγκόσµια προσοχή. Γιατί, όπως έχει εύστοχα υποστηριχθεί, «οι
ελληνικές σπουδές που τοποθετούνται στο γεωγραφικό χώρο της Βαλκανικής, της Μεσογείου
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ή της Νότιας Ευρώπης, προσφέρουν µια σηµασία στο αντικείµενο αυτών των σπουδών µε πολλαπλασιαστικά οφέλη. ∆εν γίνεται έτσι η προβολή της Ελλάδας µόνο πιο κατανοητή για τους
ξένους µελετητές, αλλά επιτέλους προσφέρεται
και στις ίδιες τις ελληνικές σπουδές µια διάσταση
που δεν παρουσιάζεται συνήθως στα πανεπιστήµιά µας» (Βερέµης, 2001).
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Κρατική Σχολή
Ορχηστικής
Τέχνης:

ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΕΡΕΜΗ*

Μερικά χρήσιµα
εισαγωγικά

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) ιδρύθηκε το 1937 και ανήκει στην ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Πολιτισµού, προσφέρει δωρεάν φοίτηση στους
σπουδαστές της και έχει ως σκοπό τη δηµιουργία επαγγελµατιών της τέχνης του χορού, οι
οποίοι θα εργαστούν ως χορευτές, χορογράφοι
και καθηγητές χορού. Η Σχολή διευθύνεται από
πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε διετή θητεία.
Από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα, η ΚΣΟΤ
έχει συνεργαστεί µε λαµπρούς εκπροσώπους του

*

Η Παυλίνα Βερέµη είναι διευθύντρια της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.
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χορού αλλά και της τέχνης γενικότερα, από τον
Γιάννη Τσαρούχη, την Εύα Σικελιανού, τον
Στράτη Μυριβήλη, µέχρι τον Κώστα Βαρώτσο. Οι
σπουδαστές της ΚΣΟΤ ενηµερώνονται για τα
σύγχρονα ρεύµατα της τέχνης, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να συνεργαστούν µε σηµαντικούς δηµιουργούς απ’ όλο τον κόσµο, είτε µέσα
στην τάξη είτε πάνω στη σκηνή. Με πνεύµα συνεχούς ανανέωσης, η Κρατική Σχολή ακολουθεί
σταθερά ανοδική πορεία και αποτελεί υποδειγµατικό εκπαιδευτικό ίδρυµα και κέντρο
τεχνών µε διεθνή ακτινοβολία και αξιοπιστία.

Η επιλογή των σπουδαστών και το πρόγραµµα σπουδών
Κάθε χρόνο ο αριθµός των υποψηφίων για εισαγωγή στη σχολή είναι υψηλός και επιλέγονται
µόνο εκείνοι που διαθέτουν ιδιαίτερο ταλέντο
και έφεση στην τέχνη του χορού. Aποτέλεσµα της
επιτυχηµένης προσπάθειας εκσυγχρονισµού
της σχολής, που ίδρυσε πριν από 70 χρόνια η
Κούλα Πράτσικα, είναι το γεγονός ότι από τις
τάξεις της ΚΣΟΤ προέρχεται µεγάλος αριθµός
επαγγελµατιών, οι οποίοι διακρίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σήµερα στην ΚΣΟΤ διδάσκεται ένα πλήρες
πρόγραµµα τεχνικών µαθηµάτων (µπαλέτο και
τεχνικές Graham, Cunningham, Limon, Release)
και µαθηµάτων θεωρητικής κατάρτισης (ιστορία
τέχνης, ανατοµία, διατροφή, παιδαγωγική ψυχολογία, ιστορία χορού, µουσική, ρυθµική Dalcroze, αυτοσχεδιασµός, χορολογία και χορογραφία), δοµηµένο µε αυστηρές προδιαγραφές.
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Με το ανανεωµένο πρόγραµµα σπουδών της,
το πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών µε ξένες
ανώτατες σχολές (Le Conservatoire de Paris,
University of London, London Contemporary
Dance School, Laban Centre, P.A.R.T.S. των Βρυξελλών, ImpulsTanz της Βιέννης, Middlessex
University–Dance Department κ.ά.) καθώς και µε
τον νεοσύστατο θεσµό «Ανοιχτό Στούντιο», στο
πλαίσιο του οποίου η Σχολή ανοίγει τις πόρτες
της και µοιράζεται τόσο το µορφωτικό της έργο
όσο και τις εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές
διεργασίες που το παράγουν, η ΚΣΟΤ βοηθά µε
τον καλύτερο τρόπο στη διάδοση της τέχνης του
χορού στη χώρα µας. Επίσης, µε τις εξαιρετικά
επιτυχηµένες επαγγελµατικές παραστάσεις της,
η ΚΣΟΤ συνεισφέρει στη διαµόρφωση µιας αισθητικής που θα ωθήσει µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού κοινού να επιλέγει παραστάσεις µε βασικό κριτήριο την ποιότητα. Η ΚΣΟΤ αποτελεί
στις µέρες µας τη λαµπρή συνέχεια µιας µακροχρόνιας παράδοσης γιατί οι επιτυχίες µας
ωθούν προς νέες κατευθύνσεις, ενώ στόχος είναι
η συνεχής βελτίωση και εξέλιξη.
Στους Σεµιναριακούς Κύκλους, που διεξάγονται στη Σχολή από το 2000, έχουν συµπεριληφθεί η ανατοµία, η φιλοσοφία και ιδιαίτερα
η αισθητική, η θεατρολογία και η παιδαγωγική
ψυχολογία. Επίσης, στη σχολή έχουν διεξαχθεί
σεµινάρια εικαστικών µε τον Κώστα Βαρώτσο,
visual design µε τον Θωµά Οικονοµάκο, video
dance µε τη Margaret Williams, µουσικής µε τον
Χρίστο Παπαγεωργίου και σύγχρονου χορού µε
διεθνούς φήµης µετακαλούµενους χορογράφους όπως οι Risa Steinberg, Juan Cruz Diaz de
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Garayo Esnaola, David Zambrano, Ann Adamovic, Pierre Tavernier, Ori Flomin, Olivier Dubois,

Chrysha Parkinson, Gill Clark, Laura Aris–Alvarez (Ultima Vez), Thomas Plischke, Kattrin Deufert, Charles Linehan, Νανά Βάχλα, Ignacio Camio Azpillaga, Martin Lawrance, Mary Sano,
Gregory Apostolidis και Μελίνα Μαστροθανάση
άλλά και Έλληνες δασκάλους.
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Η Βιβλιοθήκη
Στις αποθήκες της Σχολής βρέθηκαν πακέτα
µε πολύτιµα βιβλία από τη βιβλιοθήκη της
Κούλας Πράτσικα, τα οποία όµως ήταν παραπεταµένα και σε κακή κατάσταση. Αφού αποκαταστάθηκαν, αποτέλεσαν στη συνέχεια τα
πρώτα βιβλία της Βιβλιοθήκης, που ιδρύθηκε το
2001 και αριθµεί σήµερα 6. 000 τόµους. Είναι οργανωµένη µε το σύστηµα Dewey, διαθέτει φωτοτυπικά µηχανήµατα, οπτικοακουστικά µέσα,
ενηµερωτικά φυλλάδια, ενώ υπάρχουν καθορισµένες ώρες ξενάγησης. H Βιβλιοθήκη στηρίζει το
πρόγραµµα σπουδών της Σχολής, αποτελώντας
παράλληλα και εφαλτήριο για συστηµατική
έρευνα πάνω στην τέχνη του χορού. Για πρώτη
φορά στην Ελλάδα επιχειρείται µια επίσηµη τεκµηρίωση του σύγχρονου ελληνικού χορού και η
δηµιουργία ενός κοµβικού πληροφοριακού κέντρου όπου υλικό, όπως βιβλία, βίντεο, περιοδικά, συλλέγεται και αποτιµάται. Η Βιβλιοθήκη
βρήκε µεγάλη ανταπόκριση σε σπουδαστές χορού, τόσο της ΚΣΟΤ όσο και άλλων σχολών της
Αθήνας και του εξωτερικού, αλλά και σε πλήθος
χρηστών µε διαφορετικούς τοµείς ενασχόλησης,
όπως η αρχιτεκτονική, το θέατρο, τα νέα µέσα,
η νοµική επιστήµη, η εκπαίδευση και η ψυχολογία.

Οι παραστάσεις
Ένα από τα ουσιαστικότερα βήµατα που ολοκλήρωσαν τη φιλοσοφία και το όραµά µας
υπήρξε, ήδη από το 2000, η αντικατάσταση των
ετήσιων επιδείξεων των σπουδαστών, µε πραγ26

µατικές επαγγελµατικές παραστάσεις χορογραφηµένες από σηµαντικούς χορογράφους. Οι
προσκεκληµένοι καλλιτέχνες δηµιούργησαν τις
χορογραφίες ειδικά για τις παραστάσεις µας ή
δίδαξαν ένα µέρος από το ρεπερτόριό τους.
Στους κόλπους της ΚΣΟΤ γεννήθηκε το 2000 η
Ελληνική Οµάδα Σύγχρονου Χορού (Hellenic
Dance Company). Στόχος της είναι η εκτέλεση παραστάσεων εντός και εκτός Ελλάδος κατά τα διεθνή πρότυπα και το χτίσιµο µιας ζωντανής γέφυρας που θα συνδέει την παγκόσµια χορευτική αρένα µε την ελληνική χορευτική σκηνή. Ο πυρήνας της οµάδας αποτελείται τόσο από επαγγελµατίες χορευτές όσο και από σπουδαστές, οι
οποίοι επιλέγονται κατόπιν διαδικασίας ακροάσεων από τους χορογράφους µε αυστηρά κριτήρια και υψηλές απαιτήσεις. Μέχρι σήµερα η
οµάδα έχει πραγµατοποιήσει παραστάσεις στην
Ελλάδα, όπως στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
και Θεσσαλονίκης (2002–2007) και στο Ίδρυµα
Μείζονος Ελληνισµού (2008), αλλά και σε θέατρα του εξωτερικού. Το 2006–2007 πραγµατοποιήθηκαν παραστάσεις στη ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης (2006), στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών (Ιούνιος, Σεπτέµβριος 2007), στο ∆ιεθνές
Φεστιβάλ Χορού Αθήνας (2007), στον προαύλιο
χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου ∆ελφών
(2007), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Europalia. Europe (Βρυξέλλες 2007). Για το 2008 παραστάσεις
δόθηκαν στο Le Conservatoire de Paris (Παρίσι,
Απρίλιος).
Οι παραστάσεις, πέρα από την εκπαιδευτική
αξία τους, έχουν επιπλέον τη θέση πιλοτικού
προγράµµατος στην ίδρυση ανεξάρτητου επαγ27

γελµατικού τµήµατος, «Performing», το οποίο θα
απαρτίζεται από απόφοιτους της ΚΣΟΤ, καθώς
και άλλων Επαγγελµατικών Σχολών Χορού της
χώρας, χορευτές, οι οποίοι θα επιλέγονται κατόπιν ακροάσεων (audition).
H ίδρυση αυτού του τµήµατος, είναι αναγκαία
για τους εξής λόγους:
1. Για να δοθεί η δυνατότητα στους απόφοιτους επαγγελµατίες χορευτές που έχουν
πάρει πτυχίο χορού να διατηρήσουν τις
παραστατικές δεξιότητές τους µέσα σε ένα
κατάλληλο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό
περιβάλλον, όπως αυτό της Κρατικής Σχολής Χορού, αντίστοιχο του οποίου δεν υπάρχει στην κοινότητα του χορού στην Ελλάδα.
2. Για να δοθεί η ευκαιρία σ’ αυτούς τους επαγγελµατίες, να αναπτύξουν και να βελτιώσουν
περαιτέρω αυτές τις δεξιότητες µέσω της συνεργασίας τους µε τους µετακαλούµενους
διάσηµους χορογράφους, που κάθε χρόνο είναι διαφορετικοί, και επιλέγονται από την
παγκόσµια ελίτ του χορού.
Για τις παραστάσεις της ΚΣΟΤ έχουν χορογραφήσει µεταξύ άλλων οι Wim Vandekeybus, Richard Alston, Charles Linehan, Martin Lawrance,
Νανά Βάχλα, Κωνσταντίνος Ρήγος, ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου, Αντώνης Φωνιαδάκης, Ζουζού Νικολούδη, Χάρης Μανταφούνης, Βάλια Αλεξανδράτου και Μάχη ∆ηµητριάδη. Οι σπουδαστές είχαν, επίσης, την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε
σηµαντικούς χορογράφους, όπως η Martha
Graham, ο Jose Limon, ο Mark Morris, ο Richard
Alston και ο Pascal Rioult, και να διδαχθούν έργα
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του παγκοσµίου ρεπερτορίου µέσω της συνεργασίας της οµάδας µε τους ίδιους ή µε χορογράφους των οµάδων τους που επίσηµα διαχειρίζονται το έργο όσων δεν βρίσκονται εν ζωή. Η
Σχολή συνεργάζεται µε οργανισµούς παγκόσµιας εµβέλειας, όπως το Μπαλέτο της La Scala του Μιλάνου, το London Contemporary Dance
Theatre, η Richard Alston Company, η οµάδα χορού Ultima Vez, το Junior Ballet του Conservatoire
του Παρισιού, καθώς και µορφωτικά ιδρύµατα
όπως το British Council και η Ελληνοαµερικανική Ένωση.
Το όραµά µας είναι να παρέχουµε µια εκπαίδευση όχι στατική, αλλά δυναµική, που
βοηθάει τους καλλιτέχνες του χορού να αντιλαµβάνονται καθετί νέο µε την ταχύτητα που

απαιτεί η εποχή µας. Η Ελληνική Οµάδα Σύγχρονου Χορού είναι προϊόν της γραµµής που έχει
χαράξει η Σχολή για τον 21οαιώνα και αποτελεί
µια επαγγελµατική οµάδα χορευτών, η οποία αν29

ταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις µε
δηµιουργικότητα, έµπνευση και καθηµερινή εντατική εξάσκηση.
Ακολουθώντας τα πρότυπα των µεγάλων
ιδρυµάτων του εξωτερικού, η ΚΣΟΤ προχωρεί
στη δηµιουργία ενός χώρου φιλοξενίας παραστάσεων (studio–performance space) εντός του
ιστορικού κτιρίου της στην οδό Οµήρου 55
(Αθήνα). Το επονοµαζόµενο Black Box είναι µια
αίθουσα µε άδεια χρήσης εξήντα τουλάχιστον µετακινούµενων θέσεων, ειδικό για παραστάσεις
χορού δάπεδο, σύστηµα ηχοµόνωσης, πυρασφάλειας και κλιµατισµού, καθώς και σύγχρονο εξοπλισµό φωτισµού, ήχου και προβολών. Με
αυτό το νέο εγχείρηµα έχουµε δύο στόχους: αφενός, την εξοικείωση των σπουδαστών µε το κοινό µε τη δηµιουργία ενός χώρου υποδοχής µέσα
στη σχολή και, αφετέρου, την εγκαθίδρυση ενός
πόλου έλξης για τους φίλους του χορού, ο
οποίος θα τους δώσει την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή µε το ιστορικό κτίριο της οδού Οµήρου.

∆ύο λόγια ξεχωριστά για την Hellenic
Dance Company
Ο χώρος, το σώµα και ο άνθρωπος βρίσκονται στο κέντρο της δηµιουργικής διαδικασίας του
χορού, κι αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να φέρουµε στο κοινό µας θεάµατα που θα έχουν στο
κέντρο του προβληµατισµού τους τον άνθρωπο.
Είτε παρουσιάζουµε έργα ρεπερτορίου, είτε
πρωτοποριακές χορογραφίες, µας ενδιαφέρει η
συγκίνηση, η συµµετοχή, η αίσθηση του θεατή
και όχι ο εντυπωσιασµός µέσα από υπερβολές
30

στη χρήση του σώµατος ή η κατάχρηση σκηνικών
εφφέ.
Η Hellenic Dance Company, η οµάδα που δηµιουργήσαµε στην Κρατική Σχολή Χορού, ελπίζουµε ότι σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για τον
χορό στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι µια τέτοια
οµάδα θα έπρεπε να είχε δηµιουργηθεί πολλά
χρόνια πριν. Έστω και αργά όµως, είµαστε όλοι
ευτυχείς που καταφέραµε να τη δηµιουργήσουµε
και πιστεύουµε ότι θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη σκηνή του χορού στην Ελλάδα, φέρνοντας νέο αίµα και καινούργια οπτική σε µια
τέχνη που έχει µεγάλη ανάγκη και από τα δύο
αυτά στοιχεία. Η Hellenic Dance Company, εκτός
από φορέας αλλαγής, έχει και έναν ακόµη ρόλο
που σχετίζεται µε τη σκηνική εµπειρία, καθώς
η γνώση της τεχνικής είναι αυτή που οδηγεί τον
καλλιτέχνη στο πέρασµα από τη θέση του µαθητή σ’ εκείνη του επαγγελµατία.

Η εκπαίδευση στην ΚΣΟΤ: όραµα και
πραγµατικότητα
Είναι γνωστό ότι η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης αποτελεί συνέχεια της ιδιωτικής
σχολής της αείµνηστης Κ. Πράτσικα. Από το
1934 ως το 1973/4, οπότε και τη δώρισε στο
Κράτος, η Σχολή είχε το όνοµα Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Στην ουσία ήταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα αυτό που αναγράφεται και µπορεί
να το δει κανείς ακόµη και σήµερα στην είσοδο
του ιστορικού κτιρίου της οδού Οµήρου 55:
«Σχολή γυµναστικής και ρυθµικής». Αυτό ήταν
σπουδαίο εγχείρηµα για την εποχή του και µο31

ναδικό για την Ελλάδα. Στις σηµερινές συνθήκες
φαίνεται ανεπαρκές, δεν χάνει όµως την ιστορική
του σηµασία, και έτσι θα πρέπει να το δούµε χαράσσοντας τη γραµµή που η Σχολή θα ακολουθήσει τον 21ο αιώνα. Η Κούλα Πράτσικα θα συµφωνούσε. Θα είχε σίγουρα εµπλουτίσει το όραµά της για να προσαρµοστεί στις σηµερινές ανάγκες της εκπαίδευσης στην τέχνη που λάτρευε.
Στη χώρα µας η χορευτική εκπαίδευση είναι
κυρίως ιδιωτική. Σύµφωνα µε το σύστηµα εξετάσεων για την επιλογή των υποψηφίων των
ιδιωτικών σχολών, οι µελλοντικοί σπουδαστές
καλούνται να δείξουν την επάρκειά τους µπροστά σε µια επιτροπή που ορίζεται από το
Υπουργείο Πολιτισµού. Μοναδικός φορέας δηµόσιας εκπαίδευσης είναι η ΚΣΟΤ, οπότε οι ευθύνες όσων συµµετέχουν στη λειτουργία της είναι πολύ µεγάλες. Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής
Τέχνης ανήκει από το 1974 στο ελληνικό κράτος,
στους φορολογούµενους πολίτες αυτής της χώρας. Αυτό κάνει ακόµη πιο εµφανές το γεγονός
ότι οφείλει να ανταποκριθεί στον σκοπό της
προσφέροντας εξαιρετικό επίπεδο σπουδών
που ξεκινά από το πρόγραµµα και τους καθηγητές, για να φτάσει στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι τοµείς που χρειάζονταν αναβάθµιση και
ανανέωση στα οκτώ προηγούµενα χρόνια, ήταν
πολλοί:
Καταρχάς, έγινε ανακαίνιση του ιστορικού
κτιρίου της σχολής φροντίζοντας το τελικό
αποτέλεσµα να συµφωνεί µε την ιστορία και το
ύφος του. Προστέθηκε µε τη βοήθεια του ΥΠΠΟ
µία τρίτη αίθουσα χορού µε σύγχρονες προ32

διαγραφές και οπτικοακουστικά µέσα. Ανανεώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα προσθέτοντας νέα µαθήµατα σε κανονικές ώρες ή σε σε-

µιναριακούς κύκλους. Προστέθηκε προαιρετικά,
µέσα στις σπουδές µπαλέτου, το σύστηµα RAD
που εφαρµόζεται σε περίπου εκατό χώρες στον
κόσµο, και στο οποίο είχαµε επιτυχία 98%, ενώ
πάνω από 60% των επιτυχόντων πέρασε µε di33

stinction. Είναι µια επιπλέον εξάσκηση και ένα
χρήσιµο δίπλωµα πέρα απ’ αυτό της ΚΣΟΤ για
όσους το θέλουν.
Παλεύουµε συνειδητά για µια εκπαίδευση
που, µέσα από την πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά, θα απελευθερώνει τη δηµιουργικότητα· µια
εκπαίδευση που, µέσα σ’ ένα κλίµα ζωντάνιας,
ενθουσιασµού και συνεχούς συνεργασίας θα
ανανεώνεται και θα βελτιώνεται συνεχώς. Για την
πραγµατοποίηση αυτού του οράµατος, έχουµε
πρώτα απ’ όλα την ευθύνη να είµαστε ενηµερωµένοι και συντονισµένοι µε όλα τα σύγχρονα
ρεύµατα στις τέχνες και στους τρόπους διδασκαλίας έτσι ώστε να επιλέγουµε µέσα απ’
αυτά όσα πραγµατικά αξίζουν. ∆εν διστάζουµε
να ανανεώνουµε το διδακτικό προσωπικό, όταν
χρειάζεται, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε πολλούς δηµιουργικούς δασκάλους να προσφέρουν σ’ αυτή τη µοναδική κρατική σχολή του τόπου µας. Θέλουµε την ΚΣΟΤ µια ανοιχτή κοινωνία. Η εποχή που διάφοροι τοπικοί κύκλοι
αποκοµµένοι από τον υπόλοιπο κόσµο αλληλοσυγχαίρονταν µε αυταρέσκεια αγνοώντας τον
τον υπόλοιπο κόσµο και αγνοούµενοι από αυτόν πέρασε. Ο στίβος τώρα είναι παγκόσµιος και
µέσα σ’ αυτόν πρέπει να µάθουµε να λειτουργούµε και συχνά να ανταγωνιζόµαστε συνεισφέροντας ταυτόχρονα τα µοναδικά µας ελληνικά στοιχεία που µας κάνουν να ξεχωρίζουµε.
Σήµερα, η Κρατική Σχολή, αναβαθµισµένη στο
διδακτικό της έργο και στην υλικοτεχνική της
υποδοµή, είναι έτοιµη να ξεπεράσει κάθε εσωστρέφεια µέσα από ένα πνεύµα συνεχούς ανα34

νέωσης και κοσµοπολιτισµού. Η ΚΣΟΤ φιλοδοξεί να γίνει κέντρο τεχνών µε διεθνή ακτινοβολία και αξιοπιστία, όπου οι σπουδαστές, πέρα
από την επαγγελµατική τους εκπαίδευση από
καταξιωµένους δασκάλους, να µπορούν να ενηµερώνονται για τα σύγχρονα ρεύµατα, έχοντας
την ευκαιρία να συνεργάζονται και να πειραµατίζονται µε σηµαντικούς δηµιουργούς απ’
όλο τον κόσµο είτε µέσα στην τάξη είτε πάνω στη
σκηνή. Τα τελευταία δέκα χρόνια τα πράγµατα
έχουν αλλάξει αισθητά, πρέπει όµως να εξελιχθούν κι άλλο αν θέλουµε κάποια στιγµή να δηµιουργήσουµε σ’ αυτή τη χώρα τη δική µας παράδοση στην τέχνη του χορού.

Για το προεπαγγελµατικό τµήµα
Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης είναι το
εκπαιδευτικό ίδρυµα από τις τάξεις του οποίου προέρχονται οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες που στελεχώνουν τον σύγχρονο χορό
στην Ελλάδα. Είναι λογικό λοιπόν οι προσπάθειες να ξεκινούν ήδη από τη βασική εκπαίδευση που αρχίζει από τα παιδικά χρόνια και
αποτελεί το «φυτώριο» για την επιλογή αυτών
που αργότερα θα πλαισιώσουν τον χορό στην
Ελλάδα.
Οι περισσότεροι γονείς στέλνουν τα παιδιά
τους στις σχολές χορού όχι µε σκοπό αυτά να κάνουν τον χορό επάγγελµα στο µέλλον, αλλά για
να ασκηθούν, να αποκτήσουν «χάρη» στις κινήσεις τους και να απασχοληθούν µε κάτι καλλιτεχνικό, συµπληρώνουν δηλαδή αυτά που
δεν τους παρέχονται από το σχολείο. Μέσα σ’
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αυτό το περιβάλλον, κάποια ταλαντούχα παιδιά,
αν έχουν την τύχη να έρθουν στην ΚΣΟΤ ή να
φοιτήσουν σε µια ιδιωτική σχολή που δεν θα τα
καταστρέψει (γιατί δυστυχώς υπάρχουν και
τέτοιες), αλλά κυρίως χάρη στην αγάπη τους για
τον χορό και την εργατικότητά τους, ξεχωρίζουν
και προχωρούν. Το θέµα είναι τέτοια παιδιά να
επιλέγονται νωρίς και στη συνέχεια να παίρνουν
µια σωστή εκπαίδευση ώστε ν’ ανθίσουν.
Το προεπαγγελµατικό τµήµα της Κρατικής
Σχολής Χορού, αν και για πολλά χρόνια ονοµαζόταν «φυτώριο», δυστυχώς µόνο φυτώριο δεν
υπήρξε αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι µόνο
ελάχιστο ποσοστό των παιδιών αυτών περνούσε τις εξετάσεις εισαγωγής στο επαγγελµατικό
τµήµα της Σχολής. Μεγάλο µέρος του προβλήµατος είναι ότι στο «φυτώριο» δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό σύστηµα επιλογής και επίσης,
όποιοι έµπαιναν, ανεξάρτητα αν στην πορεία
αποδεικνυόταν ότι δεν διέθεταν το ταλέντο, το
σώµα, το πνεύµα και το πείσµα για να κάνουν
καριέρα στον χορό, παρέµεναν εκεί µέχρι το τέλος του χρόνου φοίτησης.
Η ΚΣΟΤ τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ένα
πρόγραµµα στους δήµους της Αττικής (µε τον φιλόδοξο στόχο να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα), όπου γίνονται ακροάσεις µε σκοπό να
ανακαλυφθούν κάποια ταλέντα, αν υπάρχουν,
και να διαδοθεί παράλληλα η άποψη για την
αξία του χορού. Άρα χρειάζεται πρώτιστα, µια
σοβαρή διαδικασία επιλογής, και µετά την επιλογή απαιτείται ένας συστηµατικός και συνεχής
τρόπος αξιολόγησης των παιδιών. Στην ΚΣΟΤ
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υπάρχουν εξαιρετικοί δάσκαλοι, ειδικευµένοι
στη διδασκαλία µικρών παιδιών, καθώς και
µακρά παράδοση σωστής εκπαίδευσης, που
όµως πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται και να προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα, αφού παντού, και
ειδικότερα στην τέχνη, η στατικότητα µπορεί να
αποβεί µοιραία για τη δηµιουργικότητα, τη ζωτικότητα και την ανανέωση.

Το µέλλον του χορού
Όπως ίσως θα γνωρίζετε, ο χορός επί σειρά
δεκαετιών υπήρξε ο «φτωχός συγγενής», ή ενδεχοµένως και ο «παρίας» των τεχνών στην Ελλάδα. Μια σειρά συγκυριών, που δεν είναι της
παρούσης να αναλυθούν, αλλά και λάθος τακτικές οδήγησαν σε πολλαπλασιασµό των παραλείψεων και της εγκατάλειψής του στην τύχη
και στην καλή διάθεση όσων είχαν κάποιο µεράκι ή κάποιου είδους έµπνευση, ή εν πάση περιπτώσει κάποια πληροφόρηση για το τι γινόταν αλλού, να οδηγήσουν την κατάσταση.
Και, φυσικά, όσα οφείλονται σε γενικότερες
ιστορικές συγκυρίες δεν µπορούµε να τα αλλάξουµε ή να παρέµβουµε δραστικά, όσα όµως
εξαρτώνται από εµάς, µπορούµε σαφώς να τα
αλλάξουµε, µπορούµε δηλαδή να παρέµβουµε
ουσιαστικά. Σκοπός είναι να εξασφαλίσουµε ένα
µέλλον για την τέχνη αυτή µε γερές βάσεις στην
εκπαίδευση αλλά και την καλλιτεχνική δηµιουργία. Τα δύο αυτά στοιχεία δεν είναι και τόσο
µακριά το ένα από το άλλο όσο ενδεχοµένως θα
νόµιζε κανείς. Ο χορός αφέθηκε στο προσωπικό
«όραµα», µερικές φορές πραγµατικό, µερικές
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φορές σαθρό, κάποιων ανθρώπων. Ανάλογα
ήταν και τα αποτελέσµατα· το όραµα της Πράτσικα που ξεκίνησε να το υλοποιεί 72 χρόνια
πριν, έδωσε την Κρατική Σχολή Χορού. Άλλες
περιπτώσεις δεν απέβησαν τόσο θετικές για την
τέχνη του χορού.
Η ΚΣΟΤ, ο µόνος κρατικός φορέας χορευτικής παιδείας στην Ελλάδα, αντιµετωπίζει τον
ηγετικό της ρόλο µε µεγάλη σοβαρότητα και πολλή σκέψη και υπευθυνότητα έναντι των µελλοντικών επαγγελµατιών, του κοινού, αλλά και
του φορολογούµενου Έλληνα πολίτη, που θα
πρέπει κάποτε να βλέπει κάποια αποτελέσµατα από εκπαιδευτικούς και άλλους οργανισµούς. Έτσι λοιπόν, έγινε σχεδιασµός µε µακροπρόθεσµη πνοή, µε τη σκέψη ότι η δράση στο
σήµερα θα πρέπει να σχεδιαστεί µε το βλέµµα
στις µελλοντικές προκλήσεις. Μια γερή βάση είναι το πιο σηµαντικό, και µπορεί να χρησιµεύσει ως εφαλτήριο για τις αυριανές «αποδόσεις». Μέσα από αυτό το πρίσµα ανανεώθηκε το
πρόγραµµα σπουδών, δίνοντας έµφαση στις τεχνικές που πραγµατικά θα έδιναν γερές κατευθύνσεις στους χορευτές.
Το χάος στην εκπαίδευση, στο όνοµα µιας επίπλαστης ελευθερίας, είναι καταστροφικό, εποµένως εστιάσαµε –επαναλαµβάνω– στην απόκτηση γερής και σωστά διδασκόµενης τεχνικής,
φυσικά από τους ανθρώπους που αποδεδειγµένα είναι σε θέση να τις διδάξουν. Ανανεώσαµε το διδακτικό προσωπικό, συνεργαζόµενοι µε
ανθρώπους που είναι σε θέση µε τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα τους να ανταποκριθούν
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στις απαιτήσεις της Σχολής. Εφαρµόστηκαν
πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής, πράγµα που
σηµαίνει ότι οι σπουδαστές, ακόµη κι αν πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις, δεν έχουν εξασφαλισµένη τη θέση τους για το υπόλοιπο της
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φοίτησης, αλλά µπορεί να φύγουν αν η απόδοσή τους είναι ανεπαρκής – κι αυτό έχει γίνει σε
αρκετές περιπτώσεις. Πολλά ακόµη έγιναν και
γίνονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος.
Τελευταίο σηµαντικό µέρος του σχεδιασµού,
που πιστεύουµε θα αλλάξει τα πράγµατα στην
Ελλάδα, είναι η προσθήκη 4ου έτους σπουδών,
ώστε να υπάρχει χρόνος και περιθώριο για
εξειδίκευση και έµφαση στην περφόρµανς και τη
χορογραφία. Μας ενδιαφέρει η ουσιαστική αναβάθµιση της ΚΣΟΤ, και όχι το κυνήγι προνοµίων
µέσα από ένα ανύπαρκτο ή σαθρό έργο.

Σαν µανιφέστο
Θέλουµε µια παιδεία δυναµική.
Παλεύουµε για την ποιότητα.
Αντιστεκόµαστε στην υποκουλτούρα και τις
ευκολίες της εποχής.
Αναζητούµε την ελευθερία µέσα από τη γνώση και τη µελέτη.
∆εν πιστεύουµε ότι η ασυδοσία µπορεί να
οδηγήσει σε σηµαντικά καλλιτεχνικά αποτελέσµατα, αντίθετα, ξέρουµε καλά πως ό,τι σηµαντικό έχει γίνει, της σύγχρονης τέχνης συµπεριλαµβανοµένης, έγινε µετά από πολλή και
σκληρή δουλειά, πειθαρχία και µάθηση.
Θέλουµε η Κρατική Σχολή Χορού να γίνει το
Κέντρο Χορού που ονειρευόµαστε: ο χώρος που
θα γίνει γνωστός πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας και θα προβάλλει τις δυνατότητες του ελληνικού χορού στον υπόλοιπο κόσµο.
Χωρίς να ονειροβατούµε, χωρίς να ψευδό40

µαστε για τις πραγµατικές δυνατότητες την παρούσα στιγµή.
Θέλουµε να αναβαθµίσουµε τον χορό και τη
θέση των ανθρώπων του. Θέλουµε οι απόφοιτοι
της ΚΣΟΤ να είναι ικανοί να χαράξουν τον δικό
τους δρόµο, καλλιτέχνες δηµιουργικοί, µε γνώση, δυνατή προσωπικότητα και ατοµική συνείδηση.
Πιστεύουµε στη δηµιουργική αφοµοίωση των
υπαρχόντων επιτυχηµένων µοντέλων πάντοτε µε
απώτερο σκοπό την ανάδειξη της σύγχρονης
πραγµατικότητας.
Έχουµε αποδείξει µε τη δουλειά µας ότι
µπορούµε να αντεπεξέλθουµε στις προκλήσεις
των καιρών.
Έχουµε αποδείξει ότι η δουλειά µας αναβαθµίζει την ελληνική τέχνη και εκπαίδευση.
Θα προχωρήσουµε µε τον ίδιο τρόπο.
Ελπίζουµε να υπάρξουν άξιοι µιµητές.

Οι παραστάσεις 2000–2008 αναλυτικά
•

2000 «Νέα Υόρκη–Λονδίνο–Παρίσι: Τρεις Ελληνίδες χορογράφοι µε διεθνή καριέρα», Θέατρο Χώρα.
Χορογραφίες των Αθηνάς Βάχλα, Μάχης ∆ηµητριάδου Lindahl, Βάλιας Αλεξανδράτου.

•

2001 «Ιστορίες Χορού», Θέατρο Ιλίσια. Χορογραφίες των Ζουζού Νικολούδη, Κωνσταντίνου Ρήγου,
Μιχάλη Ναλµπάντη και Βάλιας Αλεξανδράτου.

•

2002 «Ιστορίες Χορού ΙΙ», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Χορογραφίες των Martin Lawrance, Charles Linehan, Μιχάλη Ναλµπάντη, Κωνσταντίνου Ρήγου
και Wim Vandekeybus.

•

2003 «Από τη Martha Graham στο Wim Vandekeybus», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Χορογραφίες
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των Richard Alston, Wim Vandekeybus, Βάλιας
Αλεξανδράτου, Μιχάλη Ναλµπάντη και Χάρη Μανταφούνη.

•

2004 «Ποιητικές Ερµηνείες», Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Χορογραφίες των Martha Graham, Jose Limon, Mark Morris, Pascal Rioult και Βάλιας Αλεξανδράτου.

•

2005 «Ποιητικές Ερµηνείες ΙΙ», Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Χορογραφίες των ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου,
Κωνσταντίνου Ρήγου, Χάρη Μανταφούνη, Βάλιας
Αλεξανδράτου και Martin Lawrance.

•

2006 «Acts of Light, Acts of Darkness», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Χορογραφίες των Richard Alston, Pascal Rioult, Martha Graham, Αντώνη Φωνιαδάκη, Νανάς Βάχλα, Λίντας Καπετανέα και Jozef Frucek.

•

2007 «Πόλεµος», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Χορογραφίες των Martha Graham, Pascal Rioult, Jasmin
Vardimon, Hofesh Shechter, Λίντας Καπετανέα
και Jozef Frucek.

•

2007 «Acts of Light, Acts of Darkness», Βρυξέλλες,
Βέλγιο. Χορογραφίες των Pascal Rioult, Martha
Graham, Hofesh Schehter, Κυριάκου Χατζηιωάννου,
Λίντας Καπετανέα και Jozef Frucek.

•

2008 «Acts of Light, Acts of Darkness», Le Conservatoire de Paris. Χορογραφίες των Pascal Rioult, Martha Graham, Hofesh Schehter, Αντώνη Φωνιαδάκη,
Λίντας Καπετανέα και Jozef Frucek.

•

2008 «∆ίαυλοι», Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού.
«Acts of Light, Acts of Darkness», Βρυξέλλες, Βέλγιο. Χορογραφίες των Νανάς Βάχλα, Πένυς ∆ιαµαντοπούλου, Αθανασίας Κανελλοπούλου, Jasmin
Vardimon, Λίντας Καπετανέα και Jozef Frucek.
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Η χρονική
διάσταση της
λογοτεχνικής
µεταφραστικής
δηµιουργίας**

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΤΣΑΞΗΣ*

Ανάµεσα στα πολλά στοιχεία αισθητικού προβληµατισµού που θέτει στον
στοχαστή η µεταφραστική δηµιουργία είναι και
εκείνο του χρόνου, ενός στοιχείου µε αναµφισβήτητες γλωσσολογικές καταβολές, τις οποίες
όµως υπερακοντίζει κατά πολύ, καθώς οι τελευταίες εκτείνονται και σε άλλους χώρους
–ψυχολογικούς, ιστορικούς και κοινωνιολογικούς– προσδίδοντάς του έτσι χαρακτήρα θεµε-

*

Ο Βασίλης Βιτσαξής είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας.

**

Οµιλία κατά την επίδοση των βραβείων λογοτεχνικής µετάφρασης, της Ελληνικής Εταιρείας
Μεταφραστών Λογοτεχνίας.
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λιακού δοµικού στοιχείου του εγχειρήµατος
της λογοτεχνικής µετάφρασης.
Το στοιχείο αυτό, που εδώ θα νοηθεί µόνο µε
την έννοια που του δίνει ο καθηµερινός λόγος,
εµφανίζει, από την οπτική γωνία της λογοτεχνικής µετάφρασης, δύο πλευρές, όσες είναι και
οι όχθες ανάµεσα στις οποίες κυλάει το δηµιουργικό της ρεύµα, ανάµεσα δηλαδή στη γλώσσα–πηγή και στη γλώσσα–στόχος.
Όπως συµβαίνει µε κάθε δηµιουργία, η λογοτεχνική µετάφραση, αυτόνοµο και αυτοδύναµο έργο τέχνης, πραγµατοποιείται και αυτή
µέσα στον χρόνο. Ο τελευταίος είναι αναγκαίος
συντελεστής και απαραίτητη προϋπόθεση κάθε
γένεσης, είτε αυτή συντελείται στον µακρόκοσµο
του σύµπαντος, είτε στον µικρόκοσµο της ανθρώπινης δράσης και ειδικότερα σε εκείνον
της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
∆εν είναι τυχαίο το γεγονός πως όχι µόνο οι
αρχαίες υπαρξιακές µυθοπλαστικές αναζητήσεις, αλλά και οι µεγάλοι στοχαστές της ελληνικής αρχαιότητας, κατάταξαν τον χρόνο, είτε
στις άναρχες κοσµογονικές θεότητες είτε στις
άκτιστες πηγές της δηµιουργίας, δηλαδή στα σύνδροµα κάθε «µεταβολής», για να χρησιµοποιήσουµε εδώ µια συνώνυµη έκφραση της φιλοσοφικής ορολογίας.
Έτσι, στο επίπεδο του «μυθικῶς σοφίζεσθαι»
κατά τον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικοµάχεια), θα συναντήσουµε τον χρόνο, ήδη από τον πανάρχαιο
ορφικό κύκλο, ως «αἰτίαν τῶν πάντων». Όπως µας
πληροφορεί ο Πρόκλος, στα σχόλιά του στον
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Κρατύλο του Πλάτωνος1 (Ι, 124) «… ὡς καί

Ὀρφεύς τήν πρώτην αἰτίαν τῶν πάντων χρόνον καλεῖ». Αλλά και ο ∆αµάσκιος2, αναφερόµενος
στην ορφική θεογονία θα γράψει πως «και πριν
ακόµα από τον αιθέρα και το χάος, πριν δηλαδή και από αυτά ακόµα τα αρχικά δηµιουργήµατα, “πατέρας” τους ήταν ο χρόνος ως προϋπόθεση της ύπαρξής τους». Επιγραµµατικά άλλωστε µας µεταφέρει ο Έρµαιος τη σχετική ορφική διδαχή για τη σχέση ανάµεσα στη δηµιουργία και στον χρόνο «…ὅπου γάρ γένεσις ἐκεῖ

καί χρόνος».3

Ας θυµηθούµε ακόµα εδώ και τον Φερεκύδη
από τη Σύρο που δίδασκε (έψαλλε) στα µέσα του
6ου αιώνα π.Χ. «… Ζάς μέν καί Χρόνος ἦσαν ἀεί
καί Χθονίη»,4 και ακόµα «ὁ μἐν αἰθήρ τό ποιοῦν,
ἡ γῆ τό πάσχον, ὁ δέ χρόνος ἐν ὧ τά γενόμενα».5
Περνώντας στη χρυσή εποχή της ελληνικής
διανόησης, θα συναντήσουµε στον µαθητή του
Σωκράτη Κριτία την ακόλουθη αναφορά στον
χρόνο: «…ἀκάμας τε χρόνος περί τ’ ἀενάω ρεύμα-

τι πλήρης φοιτᾶ τίκτων αὐτός ἑαυτόν…»6 ∆ηλαδή,
«ο ακούραστος χρόνος αέναος (χωρίς τέλος µήτε
αρχή) γεµάτος µε ρεύµατα που κυλούν (καθώς)
ο ίδιος γεννάει τον εαυτό του». Ο ίδιος ο Κριτίας,
αναφερόµενος στον χρόνο, χρησιµοποιεί το επίθετο «αυτοφυής», ένα επίθετο που, όπως το θεωρεί η πλειοψηφία των σχολιαστών, προσδίδει
στον χρόνο χαρακτήρα αϊδιότητας και προϋποθετικής πηγής της δηµιουργίας.
Και αυτός ο θείος Πλάτων, ο µόνος από τους
µεγάλους µας φιλοσόφους που δέχτηκε στον Τί45

µαιο (37 C, D) τον χρόνο ως πλάσµα του ∆ηµιουργού, δίδαξε πως στο αρχαίτυπο χάος δεν ήταν
δυνατό να υπάρξει χρόνος και πως ο τελευταίος γεννήθηκε µαζί µε τον Ουρανό (Τίµαιος 38 Β),
µαζί δηλαδή µε την τάξη. Πριν από αυτή, το χάος
δεν είχε ρυθµό και, αν υποτεθεί ακόµα ότι είχε
κίνηση, η τελευταία δεν θα είχε τίποτα το σταθερό που να µοιάζει µε τον χρόνο.
Τέλος, στο βιβλίο της Γένεσης στην Παλαιά
∆ιαθήκη, η δηµιουργική πράξη του Θεού, εκείνη που σηµατοδοτεί το πέρασµα από την ακατασκεύαστη γη, και από την άβυσσο του σκοταδιού της άχρονης αιωνιότητας στην έγχρονη
πραγµατικότητα,7 γίνεται µε τον Λόγο Του.
«…καί εἶπεν ὁ Θεός γεννηθήτω φῶς …καί ἐκά-

λεσεν ὁ Θεός τό φῶς ἡμέραν καί τό σκότος ἐκάλεσεν
νύκτα. καί έγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωία,
ἡμέρα μία» (Γένεσις, 1–5). Και εδώ ο χρόνος είναι
σύν–δροµος της ∆ηµουργίας.
Πρόθεσή µου δεν είναι να επεκταθώ εδώ, ούτε
στις θεωρίες για την πραγµατικότητα ή την
υποκειµενικότητα του χρόνου, ούτε να θίξω καν
την καντιανή τοµή του προβλήµατος στην Κριτική του Καθαρού Λόγου. Στόχος µου, στα
πολύ περιορισµένα θεµατικά όρια των σηµερινών παρατηρήσεων, είναι µόνο η λογοτεχνική µετάφραση και η σχέση της µε τον χρόνο. Θεώρησα ωστόσο απαραίτητη µια σύντοµη αναφορά
στον στενό δεσµό της δηµιουργίας γενικότερα µε
τον χρόνο, γιατί η λογοτεχνία –και η λογοτεχνική µετάφραση είναι λογοτεχνία– αποτελεί αναµφισβήτητα δηµιουργία στον µικρόκοσµο της
Τέχνης, ή «στον κόσµο του µύθου», µε την πιο
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πλατειά έννοια του όρου, στον κόσµο του µύθου
στον οποίον ανήκουν όλες οι µορφές της Τέχνης.
Ο µύθος που λέγεται Τέχνη, προϊόν της ανθρώπινης φαντασίας και ευαισθησίας, είτε ανήκει
στον κύκλο της άµεσης παράστασης, όπως συµβαίνει µε την ποίηση και τη µουσική, είτε της έµµεσης, στην οποία συνήθως κατατάσσονται οι άλλες µορφές της Τέχνης, ανήκει πάντα στον χώρο του
φαινόµενου κόσµου, δηλαδή στην περιοχή εκείνη
που συνδέεται αναπόσπαστα µε τον χρόνο.
Ιδιαίτερα ο έντεχνος λόγος, και µαζί φυσικά
και η λογοτεχνική µετάφραση, κατατάχτηκε
από πολλούς στις τέχνες που χαρακτηρίστηκαν
«τέχνες εν χρόνω» (artes in tempore), ή «χρονικές
τέχνες» (artes temporales), σε αντίθεση µε εκείνες που ονοµάστηκαν «τέχνες εν χώρω» (artes
spatiales), στις οποίες περιέλαβαν τη γλυπτική,
τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική.
Ο Γερµανός G. Lessing, στο αριστούργηµά του
Laokoon το 1776, µίλησε για τέχνες που παριστούν «σώµατα που συνυπάρχουν µέσα στον
χώρο», όπως είναι η ζωγραφική, η γλυπτική και
η αρχιτεκτονική, σε αντίθεση µε εκείνες που χρησιµοποιούν σύµβολα τα οποία διαδέχονται το
ένα το άλλο µέσα στον χρόνο, όπως η όρχηση, η
µουσική και η λογοτεχνία.
Η διάκριση αυτή, ωστόσο, δεν έγινε γενικότερα αποδεκτή8 και πολυάριθµες υπήρξαν οι µελέτες και τα δοκίµια που ζήτησαν να καταδείξουν, αφενός τη χωρικότητα των λεγοµένων τεχνών του χρόνου και αφετέρου τη χρονικότητα
των λεγοµένων τεχνών του χώρου.
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Αν ξεκινήσουµε από τη θέση πως κάθε µορφή της Τέχνης είναι προϊόν και αποτέλεσµα µιας
εσωτερικής διαδικασίας, πως δηλαδή κάποια συνείδηση τη δηµιουργεί (και κάποια άλλη την αναπλάθει) και ακόµα πως, πέρα και έξω από την
εσωτερική εκείνη ροή που λέγεται συνείδηση, δεν
υπάρχει oύτε καν είναι νοητό κάποιο «έργο τέχνης», θα συµφωνήσουµε, νοµίζω, πως όλες οι τέχνες είναι χρονικές ή τουλάχιστον πως δεν είναι
ολότελα απαλλαγµένες από το στοιχείο της
χρονικότητας. Η ζωγραφική, η γλυπτική και η αρχιτεκτονική δεν διαφέρουν από τη µουσική, τη
λογοτεχνία ή τη µετάφραση στο ότι οι πρώτες είναι τέχνες «χωρικές», ενώ οι δεύτερες «χρονικές».
∆ιαφέρουν µόνο ως προς το ποσοστό της χρονικότητάς τους.
Φυσικά το θέµα είναι απέραντο και πάλι θα
χρειαστεί να περιοριστώ στις λίγες αυτές απαραίτητες παρατηρήσεις, σηµειώνοντας πως,
όπως και να έχει το πράγµα, παραµένει πέρα
από κάθε αµφιβολία το γεγονός πως η λογοτεχνία –και φυσικά και η λογοτεχνική µετάφραση–
είναι τέχνες κατ’ εξοχήν χρονικές, συνδεδεµένες
δηλαδή αναπόσπαστα µε το στοιχείο χρόνος και
πως, εποµένως, µια σωστή θεώρησή τους πρέπει
να περιλαµβάνει αναγκαία και τη θεµελιακή
αυτή παράµετρο.
Τι σηµαίνουν όµως όλα αυτά;
Ας σηµειωθεί, πριν απ’ όλα, ότι η χρονικότητα της λογοτεχνικής µετάφρασης, είναι δεδοµένη από τη µέθεξή της (για να χρησιµοποιήσω
έναν Πλατωνικό λόγο) στην πράξη της δηµιουργίας. Η λογοτεχνική µετάφραση, όπως κάθε
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Τέχνη, όχι µόνο γεννιέται, δηλαδή δηµιουργείται,
ή απολαµβάνεται «εν χρόνω», αλλά και ότι ο τελευταίος δεν θα πρέπει να νοηθεί εδώ ως κάποια
αφηρηµένη «διάρκεια», αλλά προπάντων ως µια
αλυσίδα από τρεις αλλεπάλληλους νοητούς
χώρους9 του χρόνου: το παρελθόν, το παρόν και
το µέλλον. ∆ηλαδή ως κάποιο «πλαίσιο εποχής»
µέσα στο οποίο γεννιέται αρχικά το λογοτέχνηµα, µέσα στo οποίo κατόπιν µεταφράζεται και,
τέλος, µέσα στο οποίο διαβάζεται ή ακούγεται
η µετάφρασή του.
Παραφράζοντας αυτά που έγραφε ο F. Schiller
στο δοκίµιό του Για την Αισθητική Παιδεία του
Ανθρώπου10, µπορούµε να ειπούµε πως, όπως
ο λογοτέχνης είναι πολίτης ενός κράτους, είναι
και πολίτης της εποχής του. Τούτο σηµαίνει ακόµα πως, όσο µικρότερη είναι η απόσταση ανάµεσα στον χρόνο, ή στην «εποχή» της δηµιουργίας και σε εκείνον της «απόλαυσης», της «κατανάλωσης» θα έλεγα αδόκιµα αλλά πιο εκφραστικά, τόσο πιθανότερη είναι η σύµπτωση
και η πληρότητα της αισθητικής επικοινωνίας.
Εδώ θα πρέπει ακόµα να επισηµανθεί και το γεγονός ότι ενώ η «πρώτη γραφή», όπως αποκάλεσε ο Σεφέρης το κείµενο στη γλώσσα–πηγή, θεωρηµένη κάτω από το φως του στοιχείου χρόνος,
εµφανίζει µια στατικότητα, µε την έννοια ότι
πραγµατοποιείται σε µια δεδοµένη, και στο
διηνεκές αµετάβλητη, χρονική στιγµή, δηλαδή σε
ένα δεδοµένο «χώρο χρόνο», µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται για τον ιστορικό, γλωσσικό,
θρησκευτικό, κοινωνικό περίγυρό της, η µετάφραση, αντίθετα, βρίσκεται πάντα σε χρονική,
και συχνά χωρική, απόσταση, µικρότερη ή µε49

γαλύτερη από αυτήν, αλλά και ότι έχει µια «δυναµική» µέσα στον ιστορικό χρόνο και µέσα στον
γλωσσικό χώρο, ακόµα και µέσα στον ίδιο τον
δικό της, αφού µπορεί να επαναληφθεί – και
στην πράξη τούτο συµβαίνει συχνά, σε διάφορες
εποχές.
Η µετάφραση, λοιπόν, δεν είναι µόνο γέφυρα
ανάµεσα σε δύο γλώσσες, αλλά, πολύ συχνά, και
ανάµεσα σε δύο «εποχές», εκείνης του σύγχρονου δικού της κόσµου και εκείνης της «πρώτης
γραφής». Είναι συνάρτηση δύο καιρικών στιγµών, αφενός της σύλληψης και δηµιουργίας
του λεγόµενου «πρωτότυπου», και αφετέρου
εκείνης της µεταφραστικής ανάπλασής του. Για
τον λόγο αυτόν, ο µεταφραστής θα πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση –αλήθεια πόσο δύσκολο είναι τούτο!– να βιώσει εσωτερικά την εποχή
που µεταφράζει, µε όσα πολλά, πάρα πολλά και
σχεδόν απροσδιόριστα, σηµαίνει τούτο.
Εδώ αµέσως προβάλλει το πρώτο ερώτηµα, αν
δηλαδή η µετάφραση θα πρέπει να µεταφέρει
την «πρώτη γραφή» σε όλη της την ιστορικότητα, ή να αποβλέπει στην ένταξη του µεταφρασµένου κειµένου στην «ατµόσφαιρα» της δικής
της εποχής. Αν, δηλαδή, η µετάφραση θα πρέπει
να δίνει την εντύπωση πως γράφτηκε «εκεί και
τότε», µε ό,τι αυτό το «εκεί» και το «τότε» χωρικά ή χρονικά σηµαίνει, ή ως κάτι που ανήκει
στον χώρο και στην εποχή του µεταφραστή.
H δεύτερη πρόσβαση στο ερώτηµα µου φαίνεται πιο σύµφωνη µε τους αισθητικούς σκοπούς
της µετάφρασης. Θα ήταν π.χ., τελείως απρόσφορη, όπως σηµειώνει και ο Θ. Νάκος11 µια µε50

τάφραση, ας πούµε του Σαίξπηρ, σε γλωσσικούς
τύπους της ελληνικής γλώσσσας του 16ου αιώνα!
∆εν έλειψαν ωστόσο και τα αντίθετα παραδείγµατα, σε ειδικές όµως περιπτώσεις, όπως π.χ.
έγινε η µετάφραση στην αγγλική γλώσσα της
Αγίας Γραφής µε τη χρησιµοποίηση καταλήξεων στα ρήµατα ή στις προσωπικές αντωνυµίες
παλαιών τύπων της γλώσσας, για να αποδοθεί,
µε τον τρόπο αυτό, το στοιχείο του χρόνου.
Η λογοτεχνική µετάφραση πρέπει να «µιλάει» και να συγκινεί τον σύγχρονό της άνθρωπο,
γι’ αυτό και σε αντίθεση µε το «στατικό πρωτότυπο» η µετάφραση είναι εξελίξιµη διαχρονικά,
δηλαδή ανανεώσιµη, σε παράλληλη πορεία µε
τους πολιτιστικούς παράγοντες, εθνικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς κάθε εποχής.
Κάθε εποχή, όπως το σηµειώνει ένας συγχρονος Ισπανός στοχαστής12, απαιτεί τις δικές της µεταφράσεις, και τούτο για διάφορους λόγους.
Πρώτα πρώτα, γιατί νέες ερµηνείες, κάτω από το
φως της φιλολογικής και της γλωσσολογικής
έρευνας, επιτρέπουν την πραγµατοποίηση όλο
καλύτερων και ακριβέστερων µεταφράσεων,
ύστερα, επειδή δεν είναι δυνατή η χρονική σύµπτωση της απόδοσης στη γλώσσα–στόχο µε το
πρωτότυπό της, η εξέλιξη της ίδιας της γλώσσας–
στόχου, δηλαδή της γλώσσας της µετάφρασης, διευκολύνει και πλαταίνει τις δυνατότητες µιας καινούργιας ερµηνείας του πρωτότυπου. Τέλος, και
τούτος είναι ένας πρόσθετος σηµαντικός λόγος,
γιατί οι απαιτήσεις και η πολιτισµική κατάρτιση
του δέκτη της µετάφρασης εξελίσσονται και αυτές. Έτσι καµιά µετάφραση δεν µπορεί να είναι,
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ή να θεωρηθεί οριστική και µη επιδεχόµενη µεταβολή. Καµιά µετάφραση, όσο αυστηρά ακριβής
και αν είναι δεν εκπληρώνει όλες τις λειτουργίες
της έξω από τα χρονικά, τα πολιτιστικά κ.λπ. πλαίσια µέσα στα οποία πραγµατοποιήθηκε.
Στο σηµείο αυτό προκύπτει ένα άλλο ερώτηµα µε ακόµα πιο βαθιές φιλοσοφικές καταβολές.
Αν, δηλαδή, θα δεχτούµε τη µετάφραση του έντεχνου λόγου ως γεγονός απλής «µετάγγισης» ή
και ως «κολυµπήθρα αναγέννησης». «Μεταλαβιά
του άλλου» ή και «αναγέννηση–επιβίωσή» του;
Παρά το γεγονός ότι και οι δύο θέσεις είναι
δυνατό να υποστηριχτούν πειστικά, η δεύτερη
µου φαίνεται πως βρίσκεται πιο κοντά στη δηµιουργική φύση της µετάφρασης, όπως την πιστεύω πως πρέπει να είναι. Το µεταφρασµένο
δηλαδή λογοτεχνικό κείµενο, για να επιφέρει το
αισθητικό αποτέλεσµα στο οποίο είναι ταγµένο,
πρέπει να είναι κείµενο της εποχής του, να µπορεί δηλαδή να ηχήσει στα αυτιά και στην ψυχή
του αναγνώστη του, όχι ως κάποια φωνή από το
παρελθόν, αλλά ως σύγχρονος λόγος. Τούτο, νοµίζω, θα πρέπει να είναι πρωταρχικό µέληµα,
αλλά όχι όµως και µοναδικό για το προκείµενο
µέληµα του µεταφραστή. Ο τελευταίος, χωρίς να
παραγνωρίζει την ιστορικότητα–χρονικότητα
του έργου που µεταφράζει, µεταφέροντας δηλαδή στη γλώσσα –στόχο ό,τι είναι ουσιώδες από
τον χρονικό περίγυρό του, πρέπει κυρίως να
αποβλέψει στο δικό του «ακροατήριο», σε εκείνο που λαλεί τη γλώσσα της εποχής του και που
θα δεχτεί το µεταφρασµένο έργο µε τη συγκίνηση
που µπορεί να γεννήσει µόνο ο δικός του λόγος.
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Ο καθηγητής Μ. Μερακλής13 αποκαλεί µια τέτοια αποµάκρυνση από τις ακραίες στιγµές του
πρωτότυπου «αναπόφευκτη προδοσία της µετάφρασης» ως αποτέλεσµα µιας προσπάθειας
συνειδητής να προδοθεί κάπως το τυχόν αλλοτινής εποχής πρωτότυπο για να µη προδοθεί ολότελα η σύγχρονη. «Τείνω να δω», γράφει, «το µεταφραστικό πρόβληµα της σχέσης πρωτοτύπου
και µεταφράσεων, σε αντιστοιχία µε το πρόβληµα
της αρχικής µορφής και των παραλλαγών της που
συναποτελούν ένα σύστηµα έκφρασης µέσα
στον χρόνο. Έτσι η ανοµοιότητα του αντιγράφου
προς το πρωτότυπο δεν είναι έλλειψη και αδυναµία, είναι εµπλουτισµός της πείρας πάνω
στα µεγάλα έργα που δηµιούργησε και εξακολουθεί να δηµιουργεί το ανθρώπινο πνεύµα… Οι
µεταφράσεις δεν συντελούν στην αποκάλυψη
του πρωτότυπου τόσο, όσο στη συµπλήρωσή
του, όπως αυτή καθορίζεται από την υποκειµενικότητα των µεταφραστών και από την αντικειµενικότητα των καιρών». Και επεξηγώντας τις
σκέψεις του αυτές συµπληρώνει: «Ο Αισχύλος είναι µια φορά επιτυχία πλήρης, δεν πρόκειται να
γνωρίσει ποτέ ξανά την επιτυχία που γνώρισε
στην κλασσική Αθήνα. ∆εν είναι θέµα αδυναµίας
δικής µας εισδοχής του µεγαλείου του Αισχύλου,
είναι αδυναµία του Αισχύλου, δηλαδή αδυναµία
κάθε ιστορικής υπάρξεως, που περιορίζεται
βασικά µέσα στον χρόνο της τον ωρισµένο, να µην
είναι αιώνια µε την άποψη αυτή».
Αντίθετες σκέψεις, ή τουλάχιστον από άλλη
σκοπιά, έχει διατυπώσει σχετικά ο καθηγητής
Ι. Θ. Κακριδής στο βιβλίο του Το Μεταφραστικό Πρόβληµα:14 «Το ιδανικό του µεταφραστή»,
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γράφει, «είναι ο κόσµος που εκφράζει το καλλιτέχνηµα να ξαναβρεθεί στην καινούργια του
µορφή, αν είναι δυνατόν όλος, µε όσο γίνεται µικρότερη αλλοίωση».
Θα πρέπει να οµολογηθεί στο προκείµενο,
ωστόσο, πως η διαφορετικότητα της µετάφρασης σε σχέση και µε τον χρονικό περίγυρο του
«πρωτότυπου» είναι αναπόδραστη. Η δεδοµένη
προσαρµογή της στη «χρονική στιγµή» της εποχής της δεν αποτελεί προδοσία του πρωτότυπου
αλλά, κατά τον καθηγητή Μ. Μερακλή, «εµπλουτισµό15 της πείρας που το συναποτελεί». Ο
όρος «εµπλουτισµός», που χρησιµοποιείται
εδώ, δεν πρέπει βέβαια να νοηθεί ποιοτικά, ως
καλυτέρευση δηλαδή του πρωτότυπου, µε ό,τι
επικίνδυνο µπορεί κάτι τέτοιο να σηµαίνει,
αλλά ποσοτικά, ως διαπίστωση δηλαδή του
προσθετικού χαρακτήρα της µετάφρασης µε την
έννοια ότι η τελευταία καταγράφει και απεικονίζει τις µεταβολές που φέρνει ο χρόνος. Κάτι τέτοιο είναι και αναγκαίο και αναπόφευκτο, και
εποµένως δεν αποτελεί «προδοσία» µε την έννοια της χειροτέρευσης και ακόµα λιγότερο
«δίληµµα» που µπορεί να προβληµατίσει τηθεωρητική πρόσβαση στη µεταφραστική διαδικασία.
Η προσπάθεια του µεταφραστή, για την
οποία γίνεται εδώ λόγος, θα µπορούσε να αποκληθεί «εναρµόνιση διαχρονικού και συγχρονικού στοιχείου», ένα εγχείρηµα που είναι βέβαια
ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι συχνά ακατόρθωτο.
Και τούτος είναι ένας ακόµα λόγος για να χαρακτηρίσουµε τη λογοτεχνική µετάφραση όχι
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«προδοσία», όπως επιδερµικά συνηθίζεται να
αποκαλείται, αλλά «συνθετική προσπάθεια»,
που απαιτεί ευαισθησία και γνώση.
Τον συνδυασµένον αυτό χαρακτήρα των παραµέτρων χρονικής φύσης της µετάφρασης, θα
µπορούσαµε να αποκαλέσουµε «µεταφραστικό
χρόνο», ή ίσως «παρωχηµένο παρόν», αν θέλαµε να µιµηθούµε την ψυχολογική πρόσβαση στο
πρόβληµα του χρόνου του ιερού Αυγουστίνου
που, όπως είναι γνωστό, είχε κάνει λόγο στις
«Εξοµολογήσεις» του –Confessiones– για εκείνη
την «distentio animi» και για τους τρεις παρόντες χρόνους: για το «παρόν του παρελθόντος»
για το «παρόν του παρόντος» και για το «παρόν
του µέλλοντος». Ο αναγνώστης της «πρώτης
γραφής» µεταφέρεται και γεύεται αισθητικά την
ψευδαίσθηση του «παρωχηµένου εκείνου παρόντος» που συνθέτει τον χρονικό περίγυρο του
πρωτότυπου, αυτό που αποκαλεί ο σύγχρονος
Γάλλος φιλόσοφος P. Ricoeur «κατάσταση ανάπλασης» µε ό,τι τούτο µπορεί να σηµαίνει για τη
γλώσσα, τις ιστορικές συνθήκες και το κοινωνικό πλαίσιο που το συναποτελούν. Ο αναγνώστης–χρήστης της µετάφρασης µεταφέρεται βέβαια και αυτός σε εκείνον τον χρόνο, όποιος και
να είναι αυτός, πιο µακρινός ή πιο κοντινός από
το δικό του παρόν, αλλά µαζί και σε έναν άλλο
χρόνο, ιστορικά, κοινωνικά και πάντοτε ψυχολογικά «οµόχρονο» της µετάφρασης, που επικάθεται στο νέο κείµενο, και ασφαλώς διαφοροποιεί τα χρονικά χαρακτηριστικά του πρωτότυπου. Ωστόσο, αυτό το πρόσθετο «δεύτερο
παρόν» έχει από τη φύση του, περιστασιακό
µόνο χαρακτήρα σε σχέση µε την αµετακίνητη
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ιστορική στιγµή του πρωτότυπου και συνεπώς, δεν µπορεί να συν–επιβιώσει µε το τελευταίο, αν βέβαια και αυτό το ίδιο είναι άξιο να
επιζήσει. Ωστόσο, η αµετακίνητη αυτή «ιστορική στιγµή» του πρωτότυπου, ο εποχικός δηλαδή περίγυρος της δηµιουργίας του πρωτότυπου,
δεν καθηλώνει χρονικά και το µήνυµά του όταν
το τελευταίο έχει τη δύναµη να υψωθεί σε αιώνιο
σύµβολο. Τούτο άλλωστε είναι και το µεγαλείο
της αληθινής Τέχνης, ότι δηλαδή γεννιέται «εν
χρόνω» αλλά ότι αποβλέπει στο αιώνιο. Η προσθήκη του χρονικού περίγυρου της µετάφρασης,
για την οποία κάναµε λόγο, είναι µόνο χρήσιµη
και αισθητικά αποδεκτή, όσο διανοίγει µια ευκολότερη πρόσβαση ή επιτρέπει µια αµεσότερη
επικοινωνία µε το πρωτότυπο. Ο ρόλος της όµως
αυτός είναι από την ίδια του τη φύση εφήµερος,
γίνεται µάλιστα και επιζήµιος όταν παρέρχεται
το ψυχολογικό οµόχρονο ανάµεσα στον µεταφραστή και στον αναγνώστη του, έτσι που στην
απόσταση που τυχόν χωρίζει το πραγµατικό παρόν από εκείνο του «πρωτότυπου», να έρχεται
να προστεθεί και µια τρίτη χρονική διάσταση,
εκείνη της µετάφρασης, που όµως τίποτα πια δεν
δικαιολογεί ή µπορεί να δικαιώσει. Η επανάληψη της µετάφρασης έργων που επιζούν λόγω της
ποιότητάς τους είναι τότε χρήσιµη και επιθυµητή, αλλά και επιβεβαιώνει τον στενό δεσµό
που έχει η µετάφραση µε τον χρόνο της.
Όλα όµως τούτα βρίσκονται ακόµα στο πεδίο
της θεώρησης της µετάφρασης στον ρόλο της «µετάγγισης», και τα ερωτήµατα που τίθενται αφορούν στους τρόπους εκπλήρωσης αυτού του
σκοπού. Χωρίς όµως να υποβαθµίζεται ο τε56

λευταίος, η σηµασία αλλά και τα προβλήµατα
που προκύπτουν από αυτόν, η προσοχή των
ερευνητών άρχισε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, να στρέφεται και σε άλλες παραµέτρους της
µετάφρασης, σε εκείνες που αποκλήθηκαν «επιβίωση» της πρώτης γραφής, που εµφανίζει µια
ιδιαίτερη πλευρά αυτής της µετάγγισης, και σε
εκείνες που ταιριάζει καλύτερα ο όρος «αναγέννηση» ή «ανάπλαση».
Σε ό,τι αφορά στην πρώτη, είναι αναµφίβολο
το γεγονός πως η µετάφραση ενός λογοτεχνικού
έργου συµβάλλει στην επιβίωσή του, όταν εκείνο, µε το πέρασµα του χρόνου, είτε έχει αποξενωθεί από το ακροατήριό του, είτε κινδυνεύει
να το χάσει. Ο ρόλος της όµως αυτός µπορεί να
φανερωθεί µόνο εάν, µεταβάλλοντας τη γλώσσα–
πηγή, καταφέρει να δώσει στη γραφή εκείνη νέα
περιθώρια ζωής ή «δικαίωµα αναπνοής» µέσα σε
άλλο πλαίσιο στο οποίο καθοριστικό ρόλο παίζει ο χρόνος. Η παράµετρος «επιβίωση» εξηγεί
ακόµα τον λόγο για τον οποίον γίνονται αναγκαίες και χρήσιµες οι αλλεπάλληλες µεταφράσεις του ίδιου λογοτεχνικού έργου. Κάθε εποχή
έχει τον δικό της κόσµο, τις δικές της µεταφράσεις. Η ίδια η έννοια της επιβίωσης είναι αναπόδραστα δεµένη µε τον χρόνο.
Σε ό,τι αφορά στην παράµετρο «αναγέννηση»,
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες, όχι
όµως σπάνιες περιπτώσεις, το µεταφρασµένο
έργο, όχι µόνο επιβιώνει από το γεγονός της µεταφοράς του σε έναν άλλο πολιτισµικό ή κοινωνικό περίγυρο, αλλά «ξαναγεννιέται», ή µάλλον «ξαναγεννά», όταν η µετάφραση για τον λόγο
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αυτό, φέρνει στο φως δυνατότητες της γλώσσας
που έµεναν στη σκιά, και που µόνο αυτή, µε τρόπο διάφορο από εκείνον της λογοτεχνίας έχει τη
δύναµη να αποκαλύψει. Με τη µετάφραση,
όπως το είπε ένας σύγχρονος Γερµανός στοχαστής16, διαπλατύνεται η επικοινωνιακή συνάρτηση της γλώσσας–στόχου και τούτο σηµαίνει ότι
τα ξένα πολιτισµικά στοιχεία µεταγγίζονται
στη γλώσσα–στόχο µε την προσθήκη γλωσσικών
ή υφολογικών µορφών έτσι που η µετάφραση να
µετασχηµατίζει και να ανανεώνει τη γλώσσα–
στόχο και τους υφολογικούς της κανόνες. «Σε
διαπλάτυνση και πλουτισµό της γλώσσας–στόχου απολήγει», όπως το έγραψε και ο Σεφέρης,
«η δοκιµασία στην οποία την υποβάλλει ο µεταφραστής». «Η αλήθεια είναι», πρόσθετε, «πως
προσπάθησα να µεταφράσω στα ελληνικά την
Έρηµη Χώρα και µερικά άλλα ποιήµατα του Έλλιοτ. Το έκανα νοµίζω για δύο λόγους. Πρώτα
γιατί δεν είχα άλλο τρόπο να εκφράσω τη συγκίνηση που µου έδωσαν, και έπειτα για να δοκιµάσω την αντοχή της γλώσσας µου».
Οπωσδήποτε, όλα τούτα τα προβλήµατα στα
οποία αναφερθήκαµε και τα ερωτήµατα που ζητούν επίµονα απάντηση µπορούν να συνοψιστούν σε ένα µόνο. «Πού και πότε µεταφράζω»
και ακόµα «για ποιον» και για «ποιο σκοπό» µεταφράζω;
Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά που
αποτελούν και ισάριθµα διλήµµατα προβάλλουν
επιλογές και σηµαίνουν αποφάσεις που καλείται ο µεταφραστής, µε οδηγό την πείρα και το
αισθητήριό του, να αντιµετωπίσει µε επιτυχία.
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Λέχτηκε17, και πολύ εύστοχα, πως η λογοτεχνική µετάφραση είναι «συνάντηση δύο ευαισθησιών», εκείνης του συγγραφέα και εκείνης
του µεταφραστή, αλλά, θα µπορούσε να προσθέσει κανείς, και συνάντηση «δύο χρόνων».
Η συνάντηση τούτη θυµίζει πολύ εκείνη του
τρένου µε τους σταθµούς του. Ο συρµός–πρωτότυπο µένει πάντα ο ίδιος µέσα στην πορεία
του. Οι µεταφράσεις, οι σταθµοί, καθένας µε τις
ιδιαιτερότητές του κρατούν πρόσκαιρα µόνο τον
συρµό. Εφήµερη, όπως η σπίθα της φωτιάς, η µετάφραση θα χαρίζει στο πρωτότυπο πρόσκαιρα µόνο φτερά για να υψωθεί σε χώρους που δεν
µπορεί να φτάσει η ίδια.
Ο χρόνος, στον οποίο τόσο άνετα καθηµερινά αναφερόµαστε, και που αγνοούµε τι είναι,
όταν µας ρωτήσουν γι’ αυτόν, όπως το είπε ο ιερός Αυγουστίνος, αυτός που είναι µαζί και ψυχρός «αριθµός κίνησης», όπως τον είπαν ο Αρχύτας και ο Αριστοτέλης, αλλά και στοιχείο της
«Ύπαρξης», όπως τον είδε ο Heidegger, και ακόµα ζωντανή θύµηση και προσµονή, όπως τον
ένιωσε η ποίηση, αυτός που απασχολεί επιστήµες τόσο διαφορικές, όπως είναι η αστρονοµία και τα µαθηµατικά, αλλά και η ιστορία και
η ψυχολογία, αυτός ο χρόνος που αποτελεί αναπόδραστο στοιχείο κάθε δηµιουργίας, έχει φυσικά θεµελιακό ρόλο και στη µετάφραση. Η διερεύνηση των προβληµάτων που συνδέονται µε
αυτόν µόλις πρόσφατα άρχισε να απασχολεί την
αναλυτική θεώρηση αυτής της Τέχνης. Σε ένα βιβλίο µου που κυκλοφόρησε πριν λίγα χρόνια
στην Αθήνα, και που ήδη εκδόθηκε και κυκλο59

φορεί στα γαλλικά στο Παρίσι, στα ρουµανικά
στο Βουκουρέστι και στα ισπανικά στη Μαδρίτη, επιχείρησα να δώσω απαντήσεις στα διάφορα
αισθητικά ερωτήµατα που γεννάει η λογοτεχνική µετάφραση. Εδώ περιορίστηκα µόνο στην
απλή επισήµανση της ύπαρξής τους και θα
κλείσω, τις λίγες αυτές γραµµές, µε τη διαπίστωση που, άλλωστε, κάνουν όλοι όσοι έσκυψαν
προσεχτικά απάνω στα προβλήµατα αυτά. Ότι
δηλαδή, η στοχαστική διερεύνησή τους ανοίγει
ένα πεδίο χαοτικό και απέραντο στον µυστηριακό χώρο του οποίου µόλις τις τελευταίες δεκαετίες ξεκίνησε ο άνθρωπος την επιστηµονική
και αισθητική του περιήγηση. Στο στόχαστρό της,
µαζί µε αυτόν, µοιραία έρχεται η χρονικότητα
του ανθρώπου, εκεί δηλαδή που αρχίζει και εκεί
που τελειώνει κάθε φιλοσοφική περιπέτεια, δηλαδή στον άνθρωπο και στο µέγα µυστήριο που
τον περιβάλλει.
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Εισήγηση
«Επιτροπής
Γαβρά» για τον
Ελληνικό
Κινηµατογράφο

Κ. ΓΑΒΡΑΣ, ΑΠ. ∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ,
Τ. ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ, Γ. ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ,
Χ. ΜΗΤΣΗΣ, ΕΛ. ΜΠΕΡΝΤΕ κ.ά.

Οι νόµοι αποτελούν γραπτή έκφραση
της βούλησης της Πολιτείας για την εφαρµογή
συγκεκριµένης πολιτικής. Κατά συνέπεια, δεν
εκλάβαµε τον ρόλο της Επιτροπής ως απλώς νοµοτεχνικό, διαδικαστικό ή γραφειοκρατικό,
αλλά θεωρήσαµε, σύµφωνα µε τη βούληση του
υπουργού Πολιτισµού για τη σύνθεση της Επιτροπής και τις αρχικές προτροπές του, αλλά και
επηρεασµένοι από τη βούληση των φορέων και
των ανθρώπων του κινηµατογραφικού χώρου,
που εκφράστηκε στις συναντήσεις µας µαζί
τους, ότι οφείλουµε στο πνεύµα των εισηγήσεών µας να οδηγηθούµε από µια συνολικότερη αντίληψη και άποψη για τη σηµερινή κατάσταση
αλλά και το µέλλον και τη σηµασία του ελληνι62

κού κινηµατογράφου. Στο πλαίσιο αυτό, νιώθουµε την ανάγκη να εκφράσουµε, πριν προχωρήσουµε σε νοµοθετικές προτάσεις, κάποιες
γενικότερες απόψεις στις οποίες βασίζεται το
πνεύµα των επιµέρους εισηγήσεών µας. Αυτές
εκφράζουν βέβαια και προσωπικές µας πεποιθήσεις, αλλά είναι ταυτόχρονα βασισµένες, ως
επί το πλείστον, κατά το µέτρο πάντα των δυνατοτήτων µας να την ερµηνεύσουµε σωστά, στη
συνισταµένη των απόψεων των δηµιουργικών
δυνάµεων του κινηµατογράφου στην Ελλάδα του
σήµερα. Πιο συγκεκριµένα, οι απόψεις αυτές είναι:
1. Ο κινηµατογράφος εξακολουθεί να αποτελεί
µία από τις πιο σηµαντικές µορφές τέχνης,
και λόγω της εκφραστικής δύναµης της
οπτικοακουστικής του γλώσσας, αλλά και
λόγω της δυνατότητας να προσεγγίζει νοηµατικά και αισθητικά πολύ µεγάλα τµήµατα του κοινού. Ο κινηµατογράφος αποτελεί
µορφή τέχνης µαζί και διασκέδασης και
µπορεί να καλύπτει ανάγκες από βαθύτερα
εκπαιδευτικές και πνευµατικές µέχρι καθαρά ψυχαγωγικές. Ανάλογα µε την έµφαση
στις επιλογές των παραγωγών, δηµιουργών
και κατασκευαστών του, ένα κινηµατογραφικό έργο είναι και παραµένει ένα πολιτισµικό, αλλά και ψυχαγωγικό προϊόν µεγάλης
σηµασίας.
2. Είναι εντελώς απαραίτητο για την πολιτιστικά, πολιτισµικά και κοινωνικά ζωντανή
σύγχρονη χώρα, να έχει ενεργή γηγενή κινηµατογραφία. Η ανταπόκριση και οι αντιδράσεις του ελληνικού κοινού στον ελληνικό κινηµατογράφο, από τη συνεχιζόµενη
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µέχρι σήµερα δηµοτικότητα των ταινιών
του παλιού ελληνικού κινηµατογράφου, µέχρι τη µεγάλη επιτυχία πολλών προσφάτων
ταινιών, που δίνει ιδιαίτερα αισιόδοξο σήµα
για το µέλλον, δείχνουν ότι η ανάγκη του κοινού για καλό ελληνικό κινηµατογράφο είναι
τεράστια, ζωντανή και γεµάτη προσδοκία για
ακόµη καλύτερα πράγµατα. Αποτελεί σαφή
πεποίθηση του κινηµατογραφικού χώρου,
όχι µόνο των δηµιουργών των ταινιών αλλά
και των κύκλων της παραγωγής, της τεχνικής
επεξεργασίας, της διανοµής και των αιθουσών, ότι η επιπλέον αύξηση του µεριδίου των
ελληνικών ταινιών στην κινηµατογραφική
µας αγορά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όχι µόνο για την ανάπτυξη, αλλά και για
την επιβίωση της κινηµατογραφικής µας
ζωής γενικότερα. Σε µια εποχή που η έβδοµη τέχνη δέχεται πολυποίκιλες πιέσεις από
τεχνικές εξελίξεις, οικονοµικές δυνάµεις,
αλλαγές σε κοινωνικές και πολιτισµικές συνήθειες, αλλά και την αναπάντεχη και συχνά
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των νέων µέσων, µια
ισχυρή εθνική κινηµατογραφία αποτελεί
εγγύηση και βάση για κάθε µελλοντική ανάπτυξη. Χωρίς καλό, ζωντανό, παραγωγικό
αλλά και εµπορικά αποτελεσµατικό ελληνικό κινηµατογράφο, η σχέση του κοινού µε
την κινηµατογραφική τέχνη γενικότερα αλλά
και η συνέχιση µιας υγιούς κινηµατογραφικής δραστηριότητας στην πατρίδα µας, καθίσταται προβληµατική. Από θεµελιώδες
πολιτισµικό αγαθό, ο κινηµατογράφος καταντά υποπροϊόν, από εργαλείο αυτογνωσίας, γίνεται σκέτο αντικείµενο εµπορικής
εκµετάλλευσης και ανούσιας διασκέδασης.
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Με την έννοια αυτή, η ενίσχυση µε κάθε τρόπο της εθνικής κινηµατογραφικής µας παραγωγής και εν γένει δραστηριότητας, αποτελεί λαϊκή επιταγή αλλά και κοινωνική
προτεραιότητα. Υπάρχει ανάγκη διπλή, πολιτισµική και οικονοµική για καλή κινηµατογραφική τέχνη και πετυχηµένη κινηµατογραφική βιοµηχανία.
3. Η διπλή φύση της κινηµατογραφικής δραστηριότητας (καλλιτεχνική/πολιτισµική και
εµπορική/βιοµηχανική) είναι κοινή συνείδηση και στο κοινό αλλά και στην ενεργή κινηµατογραφική κοινότητα. Κάποιες ταινίες
κινούνται στο ένα άκρο, κάποιες στο άλλο,
αλλά οι περισσότερες έχουν στοιχεία και των
δύο, σε διάφορα ποσοστά. Συµβάλλοντας στη
διαµόρφωση µιας νέας πολιτικής για τον κινηµατογράφο, δεν δογµατίζουµε υπέρ ή
κατά της µιας ή της άλλης όψης. Και οι δύο
όψεις της κινηµατογραφικής δραστηριότητας είναι αναγκαίες για την ύπαρξη µιας υγιούς κινηµατογραφικής τέχνης, και πιστεύουµε ότι είναι ευθύνη της Πολιτείας να
βοηθήσει µε τους τρόπους που αρµόζουν σε
µια σύγχρονη χώρα την ανάπτυξη και των
δύο. Με το σκεπτικό αυτό θα προχωρήσουµε σε συγκεκριµένες προτάσεις σε διάφορα
θέµατα. Αυτά καλύπτουν και τη στήριξη της
καλλιτεχνικής/πολιτισµικής όψης της κινηµατογραφικής δηµιουργίας, που είναι απαραίτητο να ενισχύεται και από άµεση κρατική οικονοµική υποστήριξη στην παραγωγή, αλλά και την ενίσχυση της εµπορικής διάστασης του κινηµατογράφου. Η δεύτερη
προτείνεται να γίνεται κυρίως µε κίνητρα
που θα επιτρέψουν την αύξηση των επεν65

δύσεων και την αναζωογόνηση της ιδιωτικής
παραγωγής, αλλά και γενικότερα της σχετικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Μια κινηµατογραφία αποκλειστικά κρατικοδίαιτη
είναι σύµπτωµα νοσηρότητας εξίσου σοβαρό µε µια κινηµατογραφία µε αποκλειστικό
στόχο τις εισπράξεις. Η αµφίπλευρη ανάπτυξη, η αναζωογόνηση και των δύο µορφών
είναι απαραίτητη προϋπόθεση σωστής ανάπτυξης, και µε αυτή την αρχή ως γνώµονα
οδηγούµαστε στις προτάσεις µας.
4. Τελειώνοντας τη γενική αυτή εισαγωγή, επισηµαίνουµε ότι πριν και πάνω από κάθε
άλλη κρατική µέριµνα για τον κινηµατογράφο, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα
η δηµιουργία των προϋποθέσεων για σωστή,
επαγγελµατική κινηµατογραφική παιδεία,
είτε µε τη µορφή οργανωµένων εκτενών
σπουδών, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε µε
τη µορφή της συνεχιζόµενης επιµόρφωσης
των ανθρώπων του κινηµατογράφου. Συγκεκριµένες προτάσεις που αφορούν την
παιδεία και την επιµόρφωση θα γίνουν στη
συνέχεια, ανάλογα µε τα ειδικότερα θέµατα.
Αλλά, η κύρια, επιτακτική ανάγκη για τη διαµόρφωση σωστής και ουσιαστικά αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής δοµής, πρέπει να τονιστεί εξαρχής, ως ζήτηµα κεφαλαιώδους σηµασίας για το µέλλον του κινηµατογράφου
µας.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι µία από τις πιο
βασικότερες αδυναµίες του ελληνικού κινηµατογράφου βρίσκεται στον τοµέα του σεναρίου. Αν
και το καλό σενάριο είναι απαραίτητη προϋπόθεση µιας επιτυχηµένης ταινίας, οι περισσότερες
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ελληνικές ταινίες βασίζονται σε σενάρια που υπολείπονται κατά πολύ του γενικότερου καλλιτεχνικού και τεχνικού επιπέδου τους.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η τέχνη και η τεχνική
της συγγραφής σεναρίων δεν είναι αδυναµία που
προέρχεται µόνο από τις ενδογενείς ελλείψεις
της κινηµατογραφικής κοινότητας αλλά από τις
κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα
µας, και συνίσταται:
• Στην έλλειψη µακροπρόθεσµης πολιτικής
στρατηγικής για τον πολιτισµό τα τελευταία
τριάντα χρόνια.
• Στην έλλειψη καλλιτεχνικής παιδείας γενικότερα και πιο συγκεκριµένα κινηµατογραφικής παιδείας.
• Στην έλλειψη ισχυρής αφηγηµατικής παράδοσης στα οπτικοακουστικά µέσα, καθώς και
γόνιµης αλληλεπίδρασής της µε τη λογοτεχνική µας παράδοση.
• Στη σχεδόν απόλυτη κυριαρχία οπτικοακουστικών προϊόντων χαµηλού επιπέδου
που κατακλύζουν το τηλεοπτικό τοπίο αλλοιώνοντας και τραυµατίζοντας το ποιοτικό
κριτήριο του Έλληνα θεατή.
To πρώτο σκέλος µιας νέας πολιτικής για τον
κινηµατογράφο είναι η κρατική οικονοµική στήριξη η οποία πρέπει να είναι άµεση και έµµεση.
Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι µέχρι σήµερα
η χώρα µας υπολείπεται σηµαντικά σε αυτόν τον
τοµέα σε σύγκριση µε όλες τις πολιτισµένες χώρες της ∆ύσης. Παρά ταύτα, οι ήδη υπάρχουσες
νοµοθετικές ρυθµίσεις, αν εφαρµοστούν σωστά
και µε συνέπεια και µε κάποιες προσαρµογές,
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µπορούν να αποτελέσουν µια υγιή πρώτη βάση.
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι αρκούν και κυρίως
δεν απαλλάσσουν το κράτος από την ευθύνη να
θέσει τον κινηµατογράφο ως βασική προτεραιότητα της πολιτιστικής του πολιτικής και να διαθέσει γι’ αυτόν επιπλέον κονδύλια. Ο κινηµατογράφος µιας µικρής χώρας, όπως η δική µας, µε
περιορισµένη γλωσσική εµβέλεια, δεν µπορεί να
βασιστεί αποκλειστικά και µόνο στη λογική και
τις δυνάµεις της αγοράς για την ποιοτική του
αναβάθµιση.
Όπως συµβαίνει και σε όλες τις εξελιγµένες
ευρωπαϊκές χώρες, όπου υφίσταται µια στενότερη επαφή της Πολιτείας µε τις εξελίξεις στον
διεθνή κινηµατογραφικό χώρο και εφαρµόζονται πιο έγκαιρες και έγκυρες παρεµβάσεις,
προτείνουµε τη δηµιουργία πλαισίου οικονοµικών κινήτρων για την ενδυνάµωση και ανάπτυξη της ελληνικής κινηµατογραφικής βιοµηχανίας. Τα οικονοµικά κίνητρα (τα οποία δύνανται να είναι και αποδειγµένα µετρήσιµα) θα
συµβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας κινηµατογραφικής µας βιοµηχανίας στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά.
Η περιβόητη κρίση του κινηµατογράφου είναι, στην πραγµατικότητα, η κρίση που µαστίζει ένα άλλοτε κοµβικό σηµείο της αγοράς, την
αίθουσα. Ταινίες παράγονται περισσότερες από
ποτέ και καταναλώνονται περισσότερο από
ποτέ, µε τη διαφορά ότι αυτό δεν συµβαίνει πια
κυρίως στην αίθουσα. Με δεδοµένα ότι η Ελλάδα έχει τη µικρότερη επισκεψιµότητα σε κινηµατογραφικές αίθουσες στην Ευρώπη (1,2 φο68

ρές τον χρόνο) και ένα από τα µικρότερα µερίδια για τον εθνικό της σινεµά (5%–10% τα τελευταία δέκα χρόνια) και από τη στιγµή που τα
εισιτήρια των ξένων ταινιών δε µπορούν να ξεπεράσουν το πλαφόν των 10–12 εκατοµµυρίων
τον χρόνο, ο µόνος τρόπος για να αυξηθεί η επισκεψιµότητα, να µεγαλώσει η αγορά και να διασωθεί η αίθουσα είναι το εθνικό σινεµά.
Μόνο µέσω της επιτυχίας των ελληνικών ταινιών µπορεί να ανέβει ο πήχης και µόνο µε µια
ανθούσα εµπορική βιοτεχνία µπορούν ν’ αναδειχθούν νέα ταλέντα και να διευρυνθεί η γκάµα των παραγόµενων ταινιών. Επιπροσθέτως,
και καθώς η αγορά γίνεται ολοένα και πιο customer orientated, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο καθοριστικός ρόλος της διανοµής στην έξοδο των
ταινιών. Άλλωστε, το να παράγονται ταινίες που
δεν βρίσκουν τον τρόπο να φτάσουν στις αίθουσες είναι δώρον άδωρον.
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Ο
ερασιτεχνισµός
στην έντεχνη
µουσική

ΚΩΣΤΗΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ*

Τώρα που η κλασική µουσική προσφέρεται σε τέτοια αφάνταστη ποικιλία και µε
τέτοια τελειότητα απόδοσης από τα διάφορα cds
και δυστυχώς λιγότερο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ο ερασιτέχνης µουσικός φαίνεται σαν
υπόλειµµα µιας εποχής, όπου η µουσική αποδιδόταν συνήθως από αγύµναστα και ασταθή δάχτυλα µε αδέξιες κινήσεις ή δοξαριές και όπου
το άκουσµα ενός µεγάλου δεξιοτέχνη ήταν γεγονός σπάνιο και για πολλούς απλησίαστο. Τη
θέση του ερασιτέχνη οργανοπαίκτη έχουν τώρα
καταλάβει δικαιωµατικά οι σπουδασµένοι µου-

*

Ο Κωστής Γαϊτάνος είναι καθηγητής, µουσικολόγος, διευθυντής του Καλλιτεχνικού & Πολιτιστικού Κέντρου «Ωδείον Μουσικοί Ορίζοντες».
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σικοί οι οποίοι έχουν µελετήσει σε κάποιο
Ωδείο ή έχουν κάνει σηµαντικές σπουδές σε Ακαδηµίες του εξωτερικού µε επώνυµους δασκάλους. Βέβαια το ζητούµενο εδώ δεν είναι να δηµιουργηθεί ο µεγάλος δεξιοτέχνης του πιάνου,
του δοξαριού ή της µπαγκέτας, αλλά ο σύγχρονος µουσικός –όσο αυτό είναι δυνατό– να αξιοποιήσει τα προσόντα του και να καλλιεργήσει τα
πνευµατικά του χαρίσµατα.
Παρ’ όλ’ αυτά ο ερασιτεχνισµός που διέπει
στη µουσική τέχνη τη νοοτροπία της σύγχρονης
νεολαίας αλλά και του µέσου Έλληνα έχει µια
ερµηνεία, γιατί διασαφηνίζει σηµαντικά το
άγνωστο µέλλον του επαγγελµατικού προσανατολισµού.
Στην εποχή µας που ο ορθολογικός καταµερισµός της εργασίας και των πολλών ειδικεύσεων
–θεµελιώδες αξίωµα είναι το θλιβερό εκείνο γνωµικό «ο χρόνος είναι χρήµα»– και που ο αγχώδης ρυθµός της ζωής δεν µας αφήνει ούτε το ελάχιστο περιθώριο χρόνου για αυτοσυγκέντρωση,
θα αποτελούσε παραλογισµό η σπατάλη του πολύτιµου χρόνου της καθηµερινής κοπιαστικής
προσπάθειας, όπως είναι η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου. Και θα φαινόταν τελείως παράλογο να παροτρύνουµε τους νέους λέγοντας
ότι µε µεγάλες προσπάθειες θα φτάνανε ποτέ
στην τελειότητα της απόδοσης των βιρτουόζων
που ακούµε στις συναυλίες ή στους δίσκους
ακτίνας.
Το γεγονός αυτό δεν θα έπρεπε να µας θλίβει
γιατί ο παραµερισµός του ερασιτέχνη από τον
σπουδασµένο επαγγελµατία ερµηνευτή φαίνε71

ται µάλλον να καταλήγει προς όφελος της µουσικής τέχνης αφού δεν υφίσταται τις τόσο πλέον γνωστές κακοποιήσεις της.
Συνηθίσαµε να προφέρουµε τη λέξη «ερασιτέχνης» µε πολλή συγκατάβαση και όταν λέµε
ερασιτεχνικό παίξιµο να υπονοούµε κατά κανόνα την πρόχειρη και κακή εκτέλεση.
Είµαστε πλέον πολύ µακριά από την εποχή
των πρώτων βιρτουόζων και ιδίως αν σκεφθούµε τους διάφορους ονοµαστούς µετριόφρονες
βιολιστές της εποχής του Μπαρόκ (Αλµπινόνι,
Κορέλλι κ.ά.) που σηµείωναν δίπλα στο όνοµά
τους τις λέξεις «ερασιτέχνης βιολιστής». Και ακόµη τους ερασιτέχνες αλλά φιλόµουσους αριστοκράτες εκείνης της εποχής, που δηµιουργούσαν στα αρχοντικά τους για τους συνθέτες
µια ατµόσφαιρα εγκαρδιότητας και κατανόησης
που τους επέτρεψε να δηµιουργήσουν ένα από
τα τελειότερα είδη µουσικής, τη Μουσική ∆ωµατίου.
Και όχι µόνο. Γιατί ασφαλώς δεν γνωρίζουµε
πόσο «επαγγελµατίες» ήταν όλοι εκείνοι οι
µουσικοί εκτελεστές που πρωτόπαιξαν τα µεγάλα έργα της ευρωπαϊκής µουσικής παραγωγής,
ή τι φωνές διέθεταν οι τραγουδιστές και πόσο
καλογυµνασµένες ήταν για να τραγουδήσουν π.χ.
τις δύσκολες δεξιοτεχνικές άριες του Μότσαρτ
στις µεγάλες του όπερες. Και είναι γεγονός
αναµφισβήτητο, ότι ως την εποχή του Μπετόβεν
αλλά και µετέπειτα η µουσική ερµηνεία είχε
αναγκαστικά «συνθηκολογήσει» µε το παίξιµο
των ερασιτεχνών εκτελεστών εκείνης της εποχής.
Παρ’ όλ’ αυτά θα ήταν άδικο να µη λάβουµε υπό72

ψη µας αυτή την ευεργετική επίδραση που
ασκούσανε συχνά οι ερασιτέχνες µουσικοί στην
εν γένει εξέλιξη και ανάπτυξη της µουσικής. Με
την πάροδο όµως των ετών αυτός ο µακροχρόνιος ερασιτεχνισµός δηµιούργησε την ανάγκη
µιας οριακής αλλαγής και έτσι κάποια στιγµή τα
µουσικά πράγµατα δροµολογήθηκαν σε µια
επαγγελµατική βάση. Γι’ αυτό και στις αρχές του
18ου αιώνα συγκροτήθηκε στο Μάνχαϊµ η πρώτη συµφωνική ορχήστρα υπό τον Γιόχαν Στάµιτς,
που ο επαγγελµατικός της προσανατολισµός είχε
ως στόχο τη συστηµατική και επιστηµονική καθοδήγηση των µελών της ορχήστρας. Στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας συνέβαλε ασφαλώς και ο πρίγκιπας Θεόδωρος Β΄, ο οποίος εκείνη την εποχή στήριξε αυτήν την απόπειρα καλύπτοντας οικονοµικά όλα τα έξοδα, όπως µισθούς, αγορά µουσικών οργάνων κ.λπ.
Τα επόµενα χρόνια ο ερασιτεχνισµός δεν εγκατέλειψε ποτέ τις βασικές του αρχές γιατί έπαιξαν ρόλο τόσο οι πολιτιστικές όσο και οι κοινωνικές ανακατατάξεις.
Οι περισσότερες ορχήστρες είχαν ερασιτέχνες
µουσικούς και τα έργα των συνθετών τις περισσότερες φορές παίζονταν prima vista µε
άπειρα λάθη. Μόνον η Φιλαρµονική του Λονδίνου είχε τα χρόνια εκείνα –αρχές του 19ου αιώνα– µια εκπληκτική ορχήστρα από πολύ καλούς επαγγελµατίες και την ακολουθούσαν οι
ορχήστρες του Γκεβαντχάους της Λειψίας, του
Παρισιού, του Βερολίνου, της Αγίας Πετρούπολης και λίγο αργότερα της Ν. Υόρκης.
Η ανάπτυξη της µουσικής καλλιέργειας δια
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του ερασιτεχνισµού, ελπιδοφόρα έως τα προπολεµικά χρόνια του 20ού αιώνα µε τις χιλιάδες
των µαθητών στα Ελληνικά ωδεία, τείνει όλο και
περισσότερο να ανακοπεί, ο δε αριθµός των µαθητών περιορίζεται δυστυχώς όλο και περισσότερο σ’ εκείνους που διαλέγουν τη µουσική για
επάγγελµα. Η καθαρά ωφελιµιστική αντίληψη
που έχουµε σήµερα για την παιδεία θα µπορούσε να αποδοθεί στις µεταπολεµικές συνθήκες ζωής. Αλλά τέτοιες συνθήκες δεν είναι αποκλειστικό προνόµιο του τόπου µας. Ο ξένος παράγοντας µας επηρέασε τόσο που ο σύγχρονος
Έλληνας, εκτός από λίγες περιπτώσεις, δεν
ασχολείται σχεδόν καθόλου µε τη µουσική και
την πνευµατική του καλλιέργεια γιατί έχει γίνει
κοινωνός του γυαλιού της τηλεόρασης και της
διασκέδασης του χορτασµένου στοµαχιού.
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Λουκάς Σαµαράς, Deconstruction No 18, 1977
Συλλογή Μπέλτσιου από τον κατάλογο «Οι Πρωτοπόροι», µια άποψη της
τέχνης στην Ελλάδα το δεύτερο µισό του 20ου αι.

Μια
εναλλακτική
πρόταση

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ*

Προσωπικά, δεν µπόρεσα ποτέ να συµβιβαστώ µε την ιδέα µιας Ακαδηµίας Τεχνών, και διότι ο όρος είναι στη συνείδησή µου ταυτισµένος
µε τα γνωστά ιδρύµατα, όπου αναπαύεται, κυρίως, η καλλιτεχνική και επιστηµονική πείρα
ενός έθνους, και διότι, δυστυχώς, σε µιαν εποχή ασυδοσίας στη χρήση όρων έχουν ξεφυτρώσει ακαδηµίες ποδοσφαίρου και µπύρας.
Αλλά, πέρα από τους τίτλους, είχα πάντα επιφυλάξεις και για το περιεχόµενο σπουδών µιας
τέτοιας εκπαιδευτικής µονάδας. Ό,τι έως τώρα
αναγγέλθηκε και χρονίζει πρώτα οφείλεται στη
σύγχυση ανάµεσα στις προσφερόµενες σχολές
θεάτρου, µουσικής και χορού, που είναι ανώτερες επαγγελµατικές, και σε κάποια αδιαβάθµητη βαθµίδα, πάλι ανάλογης επαγγελµατικής

*

Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος είναι κριτικός θεάτρου, επίτιµος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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κατάρτισης. Εξάλλου, είναι δύσκολο να συµβιβαστεί θεσµικά ένας εκπαιδευτικός οργανισµός, που θα διεκδικεί λογικά το Υπουργείο
Παιδείας, και µια πολιτειακή µονάδα που θα παρέχει αποκλειστικά ειδικούς για τις τέχνες. Αν
έχει νόηµα, κύρος και πειστικότητα η µακρόχρονη πείρα µου πάνω και στα επαγγελµατικά,
καλλιτεχνικά θέµατα και στη θεωρητική υποδοµή του θεατρικού φαινοµένου, θα πρότεινα
µια εναλλακτική λύση, που εν πρώτοις δεν θα
ενέπλεκε το Υπουργείο Παιδείας, και δεύτερον
θα ερχόταν να καλύψει, πράγµατι, εκκωφαντικά κενά στα καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά µας
προγράµµατα.
Τι λείπει, πράγµατι, από την Ελλάδα; Λείπουν:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

«Σχολή» σκηνοθετών θεάτρου
«Σχολή» σκηνοθετών όπερας, µιούζικαλ
«Σχολή» χορογραφίας του αρχαίου δράµατος
«Σχολή» συστηµατικής και εργαστηριακής
εκπαίδευσης ενδυµατολογίας και σκηνογραφίας
«Σχολή» ειδικευµένων µουσικών στη µελοποίηση του αρχαίου δράµατος
«Σχολή» µαέστρων συµφωνικής µουσικής
«Σχολή» ειδίκευσης στην ερµηνεία του αρχαίου δράµατος (υποκριτική)
«Σχολή» µελοδραµατική µε ειδίκευση στην
υποκριτική της όπερας
«Σχολή» θεατρικής µετάφρασης και συγγραφής θεατρικού έργου

Τα εισαγωγικά στον όρο «Σχολή» δεν έχουν να
κάνουν µε, ενδεχοµένως, την ίδρυση αναλόγων
εκπαιδευτικών µονάδων. Υπονοώ απλώς ότι
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στην Ελλάδα δεν υπάρχει παράδοση, οι ανάλογες σπουδές γίνονται, κυρίως, στο εξωτερικό και
δεν υπάρχει συστηµατική διδασκαλία, αν και σε
µερικές ειδικότητες υπάρχει πλήρης απουσία.
Στα Ωδεία, στην Ανωτέρα Σχολή Ορχηστρικής
Τέχνης, στη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης διδάσκονται σε τοµείς ανάλογες
ειδικότητες. Ελλείπει, όµως, παντελώς η διδασκαλία της Σκηνοθεσίας πάσης φύσεως και οι ειδικεύσεις για το αρχαίο δράµα.

Πρόταση
Να ιδρυθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού Ινστιτούτο προχωρηµένων καλλιτεχνικών σπουδών, όπου θα εισέρχονται µε αυστηρές εξετάσεις
απόφοιτοι δραµατικών σχολών, θεατρολόγοι,
µουσικοί, χορευτές, εικαστικοί, αλλά και πτυχιούχοι ξένων γλωσσών και νέοι συγγραφείς, οι
οποίοι θα παρακολουθούν master class πάνω
στις ανωτέρω ειδικεύσεις.
Το διδακτικό προσωπικό, επιλεγµένο, θα
προέρχεται από τις θεατρολογικές σχολές των
Πανεπιστηµίων, τα Ωδεία, τις Σχολές Καλών
Τεχνών, τη Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, τις
∆ραµατικές Σχολές και από προσωπικότητες
εγνωσµένου κύρους, πείρας και ειδίκευσης.
Επίσης, θα µετακαλούνται ως διδάσκοντες
σηµαντικοί και έµπειροι διδάσκαλοι από το
εξωτερικό.
Οι µετεκπαιδευόµενοι θα ακούνε όλοι αδιακρίτως θεωρητικά µαθήµατα ιστορίας θεάτρου,
δραµατολογίας, ιστορίας όπερας, µουσικής,
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σκηνογραφίας και ενδυµατολογίας και ειδικευόµενα µαθήµατα στο αρχαίο δράµα.
∆ε χρειάζεται να υπάρχει µόνιµο διδακτικό προσωπικό, αλλά µετακλήσεις, αποσπάσεις και πρόσθετες, µε σύµβαση έργου, προσφορές διδασκαλίας.
Πιστεύω πως η µετεκπαίδευση ήδη επαγγελµατιών των Τεχνών µπορεί να ολοκληρώνεται σε
τρία χρόνια, δηλαδή σε έξι ανά ειδικότητα master class δύο ή τριών διδασκόντων. Τα δύο πρώτα χρόνια θα είναι αφιερωµένα στην κατάρτιση
και το τρίτο, πάντα µε τη βοήθεια των διδασκόντων, σε πρακτικές εφαρµογές, όπου οι µετεκπαιδευόµενοι θα υποχρεώνονται να συνεργάζονται στην παραγωγή ενός έργου (λ.χ. σκηνοθεσία, υποκριτική, µετάφραση, µουσική, χορογραφία, σκηνογραφία, ενδυµατολογία µιας αρχαίας τραγωδίας ή αποσπασµάτων ενός µιούζικαλ ή µιας όπερας). Σε περίπτωση ανάγκης ορχήστρας θα επιστρατεύεται η ορχήστρα της
ΕΡΤ και τα στούντιό της. Αρωγοί στην εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι επιχορηγούµενοι θεσµοί, το Θεατρικό Μουσείο, το Κέντρο Έρευνας
του Αρχαίου Ελληνικού ∆ράµατος «∆ΕΣΜΟΙ»,
το Εθνικό Θέατρο, η Λυρική Σκηνή, οι Βιβλιοθήκες των θεατρολογικών, µουσικολογικών και
Σχολών Καλών Τεχνών.
Η φοίτηση θα είναι δωρεάν, αλλά ο αριθµός
των µετεκπαιδευοµένων θα είναι άκρως περιορισµένος. Σκοπός δεν είναι να δηµιουργηθούν
στρατιές ανέργων συντελεστών, αλλά η συγκρότηση ειδικευµένων ταλαντούχων που θα
προσπαθήσουν να ανανεώσουν τα θεατρικά
και χορευτικά µας πράγµατα.
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Με ειδικές συµφωνίες, το Ίδρυµα Κρατικών
Υποτροφιών, το Ίδρυµα Ωνάση και το Κληροδότηµα Μινωτή (Εθνική Τράπεζα–ΜΙΕΤ) θα
µπορούσαν να καλύπτουν υποτροφίες των αριστούχων αποφοίτων σε ειδικά κέντρα µεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό. Η εναλλακτική αυτή πρόταση είναι εφαρµόσιµη, αναγκαία, έχει µικρό κόστος και καλύπτει τερατώδη κενά στα καλλιτεχνικά µας πράγµατα.
Καταθέτω την πρότασή µου και ελπίζω να εκκινήσει ένας εποικοδοµητικός διάλογος, ανοιχτός
και απροκατάληπτος.
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Ψηφιακή
τεχνολογία
και
πολιτισµική
κληρονοµιά

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ∆ΡΑΒΙΛΛΑΣ*

Η διαχείριση των αγαθών της πολιτισµικής κληρονοµιάς, σε µια χώρα µε
την ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας, αποκτά ξεχωριστή σηµασία, αποτελώντας εκ των ων
ουκ άνευ προτεραιότητα των αρµόδιων υπηρεσιών του ελληνικού κράτους αλλά και βασικό αιτούµενο κάθε συνειδητοποιηµένου και υπεύθυνου πολίτη. Η διάσωση και συντήρηση, µάλιστα, ενός τόσο πολύτιµου και µοναδικού χαρακτήρα υλικού συνιστά µιαν από τις ουσιωδέστερες φροντίδες κάθε συναφούς υπηρεσίας.
Ωστόσο, κοµβικής σηµασίας αποβαίνει και η µέριµνα των οικείων φορέων για προβολή του κατά
περίπτωση πολιτισµικού αγαθού, καθώς και η
εξασφάλιση της γρήγορης, οικονοµικής και
απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτό από έναν ποι-

*

Ο Θοδωρής ∆ραβίλλας είναι γενικός γραµµατέας
του Υπουργείου Πολιτισµού.
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κίλο και πολυάριθµο αριθµό ενδιαφεροµένων
χρηστών1.
Από την άλλη, δεν πρέπει να αγνοούµε ότι
βρισκόµαστε σε µιαν εποχή ραγδαίων εξελίξεων,
όπου η διαχείριση και προώθηση της πληροφορίας έχει λάβει τόσο εκρηκτικές διαστάσεις,
ώστε να θεωρείται περίπου αναλφάβητος όποιος δεν είναι σε θέση να προσαρµοστεί στα νέα
δεδοµένα της ηλεκτρονικής/ψηφιακής εποχής.
Άλλωστε, το ζούµε καθηµερινά: αρκεί να αναλογιστούµε πόσα αντίστοιχα προϊόντα µας συντροφεύουν στην καθηµερινότητά µας για να κατανοήσουµε πόσο απαραίτητη µας έχει γίνει η
χρήση των οικείων τεχνολογιών αιχµής.
΄Ενας από τους χώρους στους οποίους η τεχνολογία έχει εδραιωθεί και συνεισφέρει µε
απτά και σηµαντικά αποτελέσµατα είναι και αυτός της λεγόµενης πολιτισµικής κληρονοµιάς,
εγείροντας πολλά επιµέρους ζητήµατα θεωρητικής/επιστηµονικής τάξεως αλλά και πρακτικών
εφαρµογών. Μεγάλος αριθµός δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται µε τα πολιτισµικά αγαθά (βιβλιοθήκες, αρχεία, µουσεία
κ.λπ.) µεριµνούν για τη διάσωση και προβολή του
πνευµατικού και καλλιτεχνικού αποθέµατός
τους, µέσω της χρήσης των πολυµέσων και της
ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ ολοένα και περισσότερο εκπαιδεύονται τα νέα παιδιά, οι διδάσκοντες στην εκπαίδευση και στελέχη πολλών
διαφορετικών υπηρεσιών στη χρήση των αντίστοιχων προγραµµάτων και συσκευών2.
Παράλληλα, ιδρύονται πανεπιστηµιακά τµήµατα που ασχολούνται µε τη διαχείριση των πο82

λιτισµικών αγαθών3, εκδίδονται (και στα ελληνικά) εγχειρίδια και συλλογικοί τόµοι4 για το
συγκεκριµένο αντικείµενο και αναπτύσσεται
ένας ζωντανός και ενδιαφέρων επιστηµονικός
διάλογος.
Η ψηφιακή διατήρηση του πολιτιστικού αποθέµατος, εποµένως, αποτελεί µιαν από τις πλέον βασικές προτεραιότητες της κοινωνίας της
πληροφορίας εντός της οποίας δραστηριοποιούµαστε. Το χαρτώο, εικονογραφηµένο, οπτικο–
ακουστικό και άλλο υλικό ποικίλων πολιτισµικών φορέων έχει αρχίσει να ψηφιοποιείται, να
αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική µορφή και να διατίθεται µέσω CD–Rom ή του διαδικτύου σε
πλήθος χρηστών που κινούνται από τον µαθητικό πληθυσµό έως τους εξειδικευµένους ερευνητές και από το προσωπικό των οικείων υπηρεσιών έως τον µέσο ενδιαφερόµενο για ένα συγκεκριµένο θέµα πολίτη. Επίσης, έχει ξεκινήσει
ένας γόνιµος προβληµατισµός που σχετίζεται όχι
µόνο µε τη διαδικασία και τις µεθόδους συγκρότησης των φηφιακών αυτών συλλογών αλλά
και µε την οργάνωση, διασύνδεση, διατήρηση και
συνεχή επεξεργασία των ηλεκτρονικών αυτών δεδοµένων, παράλληλα µε τις διαδικασίες συντήρησης του πρωτογενούς υλικού, τον σχεδιασµό
δικτυακών κόµβων και εκπαιδευτικών εφαρµογών και τη διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων που απορρέουν από όλα αυτά.
Η δε προσπάθεια για διάσωση και συντήρηση του πρωτογενούς υλικού, το οποίο στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων διακρίνεται για τον αυθεντικό και µοναδικό του χα83

ρακτήρα, είναι αυτή που πρωτίστως επιβάλλει
την ψηφιοποίησή του. Και τούτο γιατί το πρωτογενές υλικό θα είµαστε σε θέση να το προφυλάσσουµε από τη φθορά που επιφέρει η συνεχής χρήση του και να το συντηρούµε ευκολότερα και µε µεγαλύτερη επιµέλεια µέσα σε συνθήκες που επιβάλλονται από τη σύγχρονη επιστηµονική πρακτική. Με τον τρόπο αυτό, το αυθεντικό έγγραφο ή χειρόγραφο, το παλαίτυπο
ή το σπάνιο και δυσεύρετο έντυπο, οι πολύτιµοι χάρτες και πολλά άλλα αντικείµενα πολιτισµικού ενδιαφέροντος θα µπορούν να διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα και να κληροδοτούνται στις επόµενες γενιές5.
Όµως, µε την ψηφιοποίηση ενός τέτοιου
υλικού θα διευκολύνονται αφάνταστα και οι
ποικίλοι ετερόκλητοι χρήστες του, αφού θα είναι σε θέση να έρχονται σε επαφή µε αυτό µέσω
διαδικτύου, π.χ., γλυτώνοντας κόπο, χρόνο,
αλλά και χρήµα από ατέρµονες και δαπανηρές
αναζητήσεις του είδους. Αναζητήσεις που θα είναι επιπλέον και πιο αποτελεσµατικές, αφού η
έρευνα µέσα από τα κατάλληλα διαµορφωµένα
ηλεκτρονικά εργαλεία θα φέρνει στην επιφάνεια
και πληροφορίες ή συσχετιστικές παραµέτρους
που δεν θα ήταν εύκολα εντοπίσιµες στο πλαίσιο της παλαιότερης περιδιάβασης του ερευνητή στους αντίστοιχους χώρους.
Το ζήτηµα, ωστόσο, αποκτά και µια διάσταση ευρύτερα κοινωνική και βαθύτατα πολιτική,
αφού, είτε µέσω των ψηφιακών συλλογών πολιτισµικού περιεχοµένου είτε µέσω των λεγόµενων πολιτιστικών πολυµέσων, θα δίνεται η δυ84

νατότητα πρόσβασης στο συναφές υλικό αλλά
και διάχυσης της σχετικής γνώσης σε ευρύτερα
κοινωνικά στρώµατα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά (γιατί όχι;) και του πλανήτη, σε µιαν
εποχή παγκοσµιοποιούµενη, όπου η διάθεση και
διακίνηση της πληροφορίας έχει λάβει ιλιγγιώδεις ρυθµούς.
Άλλωστε, αποτελεί προνόµιο της σύγχρονης
τεχνολογίας να «γεφυρώνει» αποστάσεις, π.χ.
µέσα από δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, µε τεχνικές πρόσβασης σε δεξαµενές πληροφοριών µέσω
του ∆ιαδικτύου κ.λπ. Σε µια χώρα, όπως η Ελλάδα, µε έντονη γεωγραφική κατάτµηση και αντικειµενικές δυσκολίες στην επικοινωνία της περιφέρειας µε το κέντρο, καθίσταται εξαιρετικής
σηµασίας η δυνατότητα διάχυσης του πολιτιστικού αγαθού µέσα από τις λεωφόρους της σύγχρονης (ηλεκτρονικής) τεχνολογίας.
Μπροστά στις προαναφερθείσες προκλήσεις
το Υπουργείο Πολιτισµού απαντάει, αναλαµβάνοντας συγκεκριµένες δράσεις, εντάσσοντας
στον στρατηγικό σχεδιασµό του ενέργειες που
οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αναγνωρίζοντας την τεράστια σηµασία της ψηφιακής τεχνολογίας για την προστασία και την ανάδειξη
του ελληνικού πολιτισµού, έχει αναπτύξει αξιόλογη δράση, εστιάζοντας όχι µόνο στη διάσωση
και συντήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, αλλά και στην υιοθέτηση προηγµένων
εφαρµογών για παγκόσµια προβολή του πολιτιστικού µας αποθέµατος, όπως και στην ενίσχυση της πρόσβασης όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, στην πολιτισµική πληροφορία
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και γνώση µε τη χρήση καινοτόµων τεχνολογικών
µέσων.
Έτσι, συµµετέχει ενεργά σε όλες τις ευρωπαϊκές και γενικότερα τις διεθνείς εξελίξεις
που σχετίζονται µε την ψηφιοποίηση και την
προβολή πολιτιστικού αποθέµατος, καθώς και
µε τη διασφάλιση της πρόσβασης του ευρύτερου
κοινού σε αυτό. Ενδεικτικά θα µπορούσαν να
αναφερθούν οι συµµετοχές του ΥΠΠΟ:
• στη συνέχεια των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Minerva και Michael Plus, τα οποία
στοχεύουν στη δηµιουργία µιας οµοιογενούς
πλατφόρµας ψηφιοποίησης και διαχείρισης
πολιτιστικού αποθέµατος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο·
• στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για ανάπτυξη των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, καθώς
και των Ψηφιακών Αρχείων και Μουσείων,
µε απώτερο στόχο τη δυναµική παρουσία
του ελληνικού πολιτιστικού πλούτου στην
Europeanna, το νέο σηµείο πρόσβασης για
τον ευρωπαϊκό πολιτισµό το οποίο ετοιµάζεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παράλληλα, το ΥΠΠΟ αξιοποίησε και αξιοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο πόρους του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την υλοποίηση έργων σχετιζόµενων µε το πολιτιστικό
απόθεµα, τα οποία διαχειρίζεται είτε το Υπουργείο είτε άλλοι πολιτιστικοί φορείς. Πρέπει δε
να τονιστεί ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και θα ενταθεί στο πλαίσιο της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου, βάσει ενός στρατηγικού
σχεδιασµού για την προστασία και αποτελε86

σµατική προβολή του ελληνικού πολιτισµού σε
ολόκληρο τον κόσµο.
Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα του ΥΠΠΟ
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, θα πρέπει να
επισηµανθεί η υλοποίηση πλήθους έργων από
το ίδιο το Υπουργείο και η χρηµατοδότηση φορέων για την υλοποίηση µιας σειράς από σηµαίνοντα και καινοτόµα έργα. Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, το Υπουργείο
Πολιτισµού χρηµατοδότησε 224 έργα συνολικού
προϋπολογισµού 108 εκατ. € δηµιουργώντας
ένα πολύτιµο ψηφιακό απόθεµα που αποτυπώνει όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης πολιτιστικής δράσης και διασφαλίζει τη διατήρησή της στη νέα, ψηφιακή πλέον, εποχή.
Ακολουθούν ενδεικτικές δράσεις της προσπάθειας του ΥΠΠΟ για διαρκή στήριξη των πολιτιστικών φορέων της χώρας προκειµένου να
αναδείξουν το απόθεµα που κατέχουν και διαχειρίζονται: ∆ηµιουργήθηκαν ψηφιακά αρχεία
σηµαντικών συλλογών όπως το «Ψηφιακό Απόθεµα των Συλλογών του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης» ύψους 1,13 εκατ. € και η
«Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» κόστους
486 χιλ. €. Παράλληλα ολοκληρώνεται το φιλόδοξο έργο της «Ψηφιοποίησης και Ψηφιακής
Τεκµηρίωσης Συλλογών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού» µε φορέα υλοποίησης το ίδιο
το Υπουργείο και προϋπολογισµό 5,3 εκατ. €.
Με το βλέµµα στραµµένο στη νέα εποχή, χρηµατοδοτήθηκαν καινοτόµες ψηφιακές δράσεις
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εποπτευόµενων φορέων, όπως η «Συλλογή Εικονικής Πραγµατικότητας» του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, προϋπολογισµού 546 χιλ. € και
το «Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων» του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, δαπάνης 506 χιλ. €. Τέλος,
σε συνεργασία µε την ΚτΠ Α.Ε., ενθαρρύνθηκε η
επιχειρηµατική δραστηριότητα για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας 4 εκατ. €, µέσω της δράσης
«Ανάπτυξη Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
και Εφαρµογών από τον Ιδιωτικό Τοµέα».
Ως προς τα αποτελέσµατα των χρηµατοδοτούµενων από το ΥΠΠΟ έργων, σηµειώνεται πως
αναµένεται, έως τα τέλη του 2008, να έχουν αναπτυχθεί στον ελληνικό χώρο περισσότεροι από
150 ιστοχώροι µε ψηφιακό πολιτισµικό περιεχόµενο, περιγράφοντας εκατοντάδες χιλιάδες
ψηφιοποιηµένα τεκµήρια, κυρίως δισδιάστατες
εικόνες, αλλά και βίντεο, ήχο, φιλµ, τρισδιάστατα
αντικείµενα και µνηµεία.
Ειδικότερα, µόνο στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 65 του ΕΠ που σχετίζεται µε την ψηφιοποίηση και την προβολή αρχείων πολιτιστικών
φορέων, ψηφιοποιούνται συνολικά περί τα 2
εκατοµµύρια σελίδες βιβλίων, 1,7 εκατοµµύρια
σελίδες χειρογράφων, 300.000 φωτογραφίες,
30. 000 δισδιάστατα αντικείµενα, 3.000 πίνακες
ζωγραφικής, 20.000 άλλα έργα τέχνης, 3.000
ώρες βίντεο, 1.000 ώρες φιλµ, 10.000 ώρες ηχητικών ντοκουµέντων και 1.000 τρισδιάστατα
αντικείµενα. Φορείς υλοποίησης των ανωτέρω έργων είναι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
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Εκκλησιαστικά Ιδρύµατα, µη κερδοσκοπικά πολιτιστικά σωµατεία και φορείς εποπτευόµενοι
από το Υπουργείο Πολιτισµού. Οι δε πολιτιστικοί κλάδοι που καλύπτουν τα έργα αυτά σχετίζονται µε την ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικών αρχείων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς (αρχαίας, µεσαιωνικής και νεότερης) και την προβολή του σύγχρονου πολιτισµού. Ως προς τα έργα του τελευταίου κλάδου,
θα µπορούσε να παρατηρηθεί ότι καλύπτονται
ικανοποιητικά όλες σχεδόν οι εκφάνσεις της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας, όπως τα γράµµατα, οι εικαστικές τέχνες, το θέατρο και ο χορός, ο κινηµατογράφος, η µουσική, η φωτογραφία και τα συναφή πληροφοριακά συστήµατα.
Όµως οι προσπάθειες του ΥΠΠΟ δεν σταµατούν εδώ. ΄Ηδη οι αρµόδιες υπηρεσίες του
έχουν καταρτίσει µια δέσµη προτάσεων οι οποίες θα συµπεριληφθούν στη ∆΄ Προγραµµατική
Περίοδο (2007–2013) και θα έχουν ως βασικούς
άξονες:
• την ανάπτυξη και προσφορά ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τον πολίτη, όχι µόνο στο
επίπεδο της απλής πληροφόρησης αλλά
και σε εκείνο της διαδραστικότητας·
• την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για
την αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος,
µε απώτερους στόχους τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στο αντικείµενο, την ενδυνάµωση της περιφέρειας και την επίτευξη
συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης·
• τη διαρκή αλληλεπίδραση του πολιτισµού µε
στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα τοµείς,
όπως η Παιδεία και ο Τουρισµός·
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•

την προώθηση µηχανισµών για τη διασφάλιση της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής
για τον πολιτισµό µε χρήση σύγχρονων τεχνολογικών µέσων, εστιάζοντας στην προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας µεταξύ
όλων των συστηµάτων που παρέχουν πολιτιστικό περιεχόµενο και υπηρεσίες, και
στον διαρκή σχεδιασµό και την υλοποίηση
καινοτόµων εφαρµογών στον χώρο του πολιτισµού.6
Καταλήγοντας, θα υπενθυµίσουµε µια παν-

θοµολογούµενη διαπίστωση: ο πολιτισµός µας
αποτελεί ένα από τα βασικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας στη σύγχρονη εποχή. Σε αυτόν, άλλωστε, οφείλουµε
σηµαντικό µέρος του σεβασµού των άλλων
λαών προς την πατρίδα µας, µεγάλο τµήµα των
εκατοµµυρίων επισκεπτών µας κάθε χρόνο και
την ξεχωριστή θέση µας στο παγκόσµιο στερέωµα. Γι’ αυτό, οφείλουµε να προστατεύσουµε και να αναδείξουµε πάση θυσία την πολιτιστική µας κληρονοµιά και να την καταστήσουµε προσβάσιµη σε όσο το δυνατόν περισσότερους και µε τον ευκολότερο τρόπο.
Στον αγώνα µας αυτό, οι τεχνολογίες αιχµής
και τα εργαλεία που αυτές συνεχώς αναπτύσσουν, ο συναφής γόνιµος επιστηµονικός
διάλογος που έχει ξεκινήσει και η εµπειρία
που έχει αποκτηθεί θα αποτελέσουν ισχυρότατους συµµάχους µας.
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Σηµειώσεις
1. Πρβλ. όσα εύστοχα σηµειώνονται συναφώς στον διαδικτυακό τόπο: http://www.ics.forth.gr/CULTURstandards/paradotea/paradotea_final/K1_eisagogh2.pdf: Οι
κάτοχοι πάσης φύσεως αντικειµένων και πληροφοριών, που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως «πολιτισµικά αγαθά», έχουν πλέον την ευχέρεια να προβούν, και συχνά το πράττουν, στη δηµιουργία συναφούς ψηφιακού υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται,
π.χ., µε την ψηφιοποίηση εικόνων και εγγράφων, την
ψηφιακή φωτογράφιση, τη µετατροπή αναλογικών
ηχητικών ή κινηµατογραφικών εγγραφών σε ψηφιακές, ή ακόµη την ψηφιακή µεταγραφή πληροφοριών σχετικών µε τα αντικείµενα. Αν σε αυτά τα
ψηφιακά υποκατάστατα προσθέσουµε εγγενώς ψηφιακά πολιτισµικά αντικείµενα καθώς και καταγραφές πολιτισµικών πληροφοριών απ’ ευθείας σε
ψηφιακή µορφή, έχουµε ένα σύνολο ψηφιακού
υλικού στο οποίο συχνά αναφερόµαστε ως «ψηφιακό πολιτισµικό απόθεµα».
2. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε την πρόσκληση 65 του Μέτρου 1.3 του ΕΠΚτΠ, η οποία σχετίζεται µε τις διαδικασίες ψηφιοποίησης του πολιτισµικού αποθέµατος, εγκρίθηκαν στην Ελλάδα
περισσότερα από 140 έργα δηµόσιων φορέων, συνολικού προϋπολογισµού 50 εκατ. ευρώ. Συναφή
έργα, αλλά µικρότερου προϋπολογισµού, είναι όσα
σχετίζονται µε την Πρόσκληση 78 για την Περιφέρεια και την Πρόσκληση 92 για έργα ψηφιοποίησης
στον ιδιωτικό τοµέα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης 65 υλοποιήθηκαν από Πανεπιστήµια
και Ινστιτούτα της χώρας 6 µελέτες που αναφέρονται στον καθορισµό των προδιαγραφών και των
βέλτιστων πρακτικών για ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, διαχείριση, προστασία και προβολή του πολιτισµικού περιεχοµένου. ΄Οπως καταλαβαίνει κανείς,
µε την επιτυχή ολοκλήρωση των συγκεκριµένων έργων και µε την προσθήκη αυτών που θα προκύψουν
από τους τρέχοντες ή τους µελλοντικούς διαγωνισµούς στον πολιτιστικό τοµέα, θα δηµιουργηθεί ένα
σηµαντικό πολιτιστικό απόθεµα στον ελληνικό
χώρο, µε εκατοµµύρια ψηφιοποιηµένα τεκµήρια.
Επιπλέον, µέσω της διαλειτουργικής χρήσης του οι-
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κείου περιεχοµένου θα τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω έρευνα, µάθηση, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη νέων δηµιουργικών δραστηριοτήτων, µεταφορά υπάρχουσας και δηµιουργία νέας γνώσης και
ίδρυση νέων υπηρεσιών βασισµένων σε πολιτιστικό
περιεχόµενο. Ας σηµειωθεί ότι η κρίσιµη αυτή ανάπτυξη του εθνικού πολιτιστικού περιεχοµένου
λαµβάνει χώρα σε µια χρονική στιγµή κατά την οποία
παρατηρείται σηµαντική ευρωπαϊκή και γενικότερα διεθνής δραστηριότητα στο πεδίο της ψηφιοποίησης, τεκµηρίωσης και πρόσβασης σε αντικείµενα
πολιτισµικού ενδιαφέροντος. Βλ. όσα σηµειώνονται
σχετικά στην αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου για το έργο «Θεµατική Ενοποίηση του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέµατος και
Σχεδίαση Ενιαίας Πρόσβασης σε αυτό µε Τεχνολογίες Σηµασιολογικού Ιστού».
3. Όπως, για παράδειγµα, το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου,
το Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το Τµήµα ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, διάφορα συναφή τµήµατα σε ΤΕΙ κ.ά.
4. Βλ. ενδεικτικά το συλλογικό έργο Η τεχνολογία στην
υπηρεσία της πολιτισµικής κληρονοµιάς. ∆ιαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο 2008.
5. Βλ. και πάλι όσα σηµειώνονται σχετικά, στον προµνηµονευθέντα δικτυακό τόπο (σηµ. 1): Μολονότι θα
υπάρχει η ανάγκη, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι µελετητές να ανατρέξουν στα αυθεντικά κείµενα,
αλλά και το κοινό πάντοτε θα επιθυµεί την επαφή
µε τα πολιτισµικά αγαθά, που η επίσκεψη σ’ ένα
χώρο, µνηµείο ή µουσείο επιτρέπει, τα ψηφιακά
υποκατάστατα προσφέρουν δυνατότητες απολύτως
εξατοµικευµένης, λεπτοµερούς, επανειληµµένης,
χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς, οικονοµικής,
αλλά και ασφαλούς για τα αντικείµενα, πρόσβασης
σε αυτά. Έτσι, το ψηφιακό πολιτισµικό απόθεµα
αποκτά αυτοτελή αξία, η οποία πολλαπλασιάζεται
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από τη δυνατότητα ενιαίας πρόσβασης σε ανεξάρτητες ψηφιακές συλλογές, οι οποίες αναδεικνύονται
σε δυνάµει ενιαίο χώρο. Καθώς οι ψηφιακές συλλογές δηµιουργούνται από και ανήκουν σε αυτόνοµους φορείς, η ένταξη αυτών στον δυνάµει ενιαίο
ψηφιακό χώρο, και άρα η πραγµατοποίηση του ενιαίου αυτού χώρου, δεν είναι αυτόµατη ούτε αποτελεσµατική ούτε εύκολη, εάν δεν συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις διασύνδεσης του ψηφιακού
υλικού.
6. Σχετικές µελέτες ωρίµανσης συµβατές µε την Ψηφιακή Στρατηγική του Πολιτισµού για το ΕΣΠΑ
έχουν ήδη υποβληθεί, από το ίδιο το Υπουργείο
αλλά και εποπτευόµενους από αυτό φορείς, για έγκριση µέσω της πρόσφατης Πρόσκλησης 180.
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Μια κρτιτική
προσέγγιση της
∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης**

ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ*

Εισαγωγή

Όταν εισάγονται νέοι όροι στη συζήτηση και
την επιστήµη, όπως είναι για παράδειγµα η έννοια της διαπολιτισµικότητας, θα πρέπει να προσπαθήσουµε να τους ορίσουµε, να τους οριοθετήσουµε ή τουλάχιστον να τους αναλύσουµε όσο
µπορούµε καλύτερα για να συνειδητοποιήσου-

*

Ο Χάρης Κατσούλης είναι καθηγητής του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

**

Το κείµενο αυτά αποτελεί βελτιωµένη µορφή εισήγησης στο 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο, µε θέµα «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: Ελληνικά ως δεύτερη
ή ξένη γλώσσα» (Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών 11–14 Ιουλίου 2002). Λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν ενσωµατώθηκε στην παρούσα µορφή η πλουσιότατη βιβλιογραφία.
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µε περί τίνος πρόκειται ή δεν πρόκειται, δηλαδή για να δούµε για ποιο πράγµα µιλάµε.
Προς αυτή την κατεύθυνση σκεπτόµενος θα
θέσω λοιπόν κι εγώ ορισµένους προβληµατισµούς κι ερωτήµατα προς όλους µας, πιστεύοντας ότι µε τον τρόπο αυτό θα συµβάλω
κάπως στο να ξεκαθαρισθούν ορισµένα θέµατα
και όχι ίσως να µπλέξουν χειρότερα.
Εδώ, φυσικά, ίσως είναι περιττό να αναφέρει
κανείς ότι ο ορισµός µιας έννοιας µε ακρίβεια και
σαφήνεια, έτσι ώστε ο προσδιορισµός των ιδιαίτερων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών της να
µην επιτρέπει σύγχυση και οποιεσδήποτε παρερµηνείες, δεν είναι κάτι το εύκολο, ιδιαίτερα
όταν πρόκειται για δύσκολες έννοιες των θεωρητικών και κοινωνικών λεγόµενων επιστηµών.
Όταν µιλάµε, για παράδειγµα, για «πολιτισµό» εννοούµε όλοι το ίδιο πράγµα; Πρόσφατα,
σε µια επιστηµονική εισήγηση, ανέφερε µια καθηγήτρια πανεπιστηµίου ότι σε µία σχετική
επιστηµονική έρευνα διαπιστώθηκαν περίπου
150 διαφορετικοί ορισµοί του όρου «πολιτισµός». Είναι όµως όλοι αυτοί οι ορισµοί το ίδιο;
Σε τι διαφέρουν; Τι εκφράζουν; Kατά πόσο είναι «επιστηµονικοί» και «ορθολογικά ουδέτεροι»; Τι είναι αλήθεια «επιστήµη», ποιοι είναι η
στόχοι της, τα µέσα της, η χρήση της, τα όριά της;
Τα ερωτήµατα αυτά φυσικά δεν είναι νέα, αλλά
πρέπει, νοµίζω, να µπαίνουν και να ξαναµπαίνουν συνεχώς και επιτακτικά στο τραπέζι του
επιστηµονικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού προβληµατισµού µας – και όχι µόνο
θεωρητικά αλλά και στην πράξη.
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Στον σηµερινό µας πολύπλοκο και πολυδιάστατο κόσµο των τεράστιων τεχνολογικών δυνατοτήτων και των εξίσου τεράστιων κοινωνικο–
οικονοµικών ανισοτήτων και αντιθέσεων, ο
οποίος χαρακτηρίζεται από τη συνεχώς αυξανόµενη «παγκοσµιοποίηση από τα πάνω» της
ελεύθερης λεγόµενης αγοράς, η οποία συνοδεύεται από την εξίσου διογκούµενη «ελεύθερη»
διακίνηση προσώπων, εµπορευµάτων και κεφαλαίων και τη σταθερά διευρυνόµενη επέκταση
των πολυπολιτισµικών κοινωνιών σε όλα τα
µήκη και πλάτη του µεγάλου και µικρού ταυτόχρονα πλανήτη µας, η ικανότητα επικοινωνίας
µε εκπροσώπους διαφορετικών γλωσσών, λαών
και πολιτισµών αποκτά κεντρική σηµασία. Έχει
σηµασία για όλους και για τους λίγους δυνατούς
του κατεστηµένου, αλλά και για τους πολλούς
αδύνατους της «σιωπούσας πλειοψηφίας» αυτού του κόσµου και φυσικά και για τα ίδια τα
πολύγλωσσα άτοµα. Έτσι πράγµατι η γνώση ξένων γλωσσών και η λεγόµενη πολυπολιτισµική
ή διαπολιτισµική δεξιότητα ανήκουν πλέον διεθνώς στα βασικά προσόντα µιας επιτυχηµένης
καριέρας όχι µόνο στον επαγγελµατικό και κοινωνικό χώρο, αλλά σε όλους τους τοµείς του σύγχρονού µας κόσµου.

Το «πώς» πάει µαζί µε το «τι», το «γιατί»
και το «για ποιον»
Με την εισήγησή µου θα γίνει προσπάθεια
«εφ’ όλης της ύλης» µιας κριτικής διεπιστηµονικής και διαπολιτισµικής προσέγγισης όχι µόνο
του «πώς» διδάσκεται αλλά και του «τι» είναι και
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«γιατί» και «για ποιον» υπάρχει ή µπορεί να
υπάρξει αυτή η διαπολιτισµική δεξιότητα και εκπαίδευση. Μόνο η ανάλυση και διαλεύκανση των
παραπάνω βασικών ερωτηµάτων, που πρέπει
άλλωστε να µπαίνουν αυτόµατα για κάθε γνωστικό αντικείµενο διδασκαλίας και µάθησης, θα
µπορέσει να µας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουµε µε επιστηµονικά και κοινωνικοπολιτικά κριτήρια.

∆ιαπολιτισµική «µόδα» ή «η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει»
∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση/µάθηση/αγωγή/
επικοινωνία/εργασία/παιδεία είναι έννοιες που
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπως δείχνουν
και τα πολλά συνέδρια και οι ολοένα αυξανόµενες δηµοσιεύσεις και συζητήσεις, µετά από µια
καθυστέρηση περίπου δέκα έως δεκαπέντε χρόνων σε σχέση µε το εξωτερικό, έχουν αρχίσει να
γίνονται και στην Ελλάδα της µόδας, δηλαδή
πολύ «in». Ταυτόχρονα όµως κινδυνεύουν οι σηµαντικοί αυτοί «µοντέρνοι» όροι να προσλάβουν
τη µορφή νέων συνθηµάτων και να γίνουν ίσως
και αυτοσκοπός, µε αποτέλεσµα σήµερα πολλοί
άνθρωποι, «ειδικοί» ή «µη ειδικοί», να τους χρησιµοποιούν µε ιδιαίτερη προτίµηση, αλλά σχεδόν ο καθένας απ’ αυτούς να τους προσδίδει και
µια διαφορετική σηµασία, συνήθως ανάλογα µε
τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Έχω την αίσθηση ότι για τους περισσότερους ανθρώπους ο
όρος «διαπολιτισµική εκπαίδευση» έχει θετική
χροιά, γιατί την έννοια αυτή τη συσχετίζουν συνήθως µε µια πολλές φορές αφελή και νεφελώ97

δη αντίληψη περί «κοσµοπολιτισµού». Μερικοί
µάλιστα φθάνουν στο σηµείο να νοµίζουν ότι κάνουν επίδειξη γνώσεων ή «φιγούρα» µε το να
χρησιµοποιούν ή να «πιπιλίζουν» κατά κόρον τέτοιες έννοιες άκριτα σαν να επρόκειτο για «διαπολιτισµικές καραµέλες».
Αναφέροντας στο εξής τον όρο «διαπολιτισµική εκπαίδευση» (∆.Ε.) εννοώ γενικότερα και
τους όρους διαπολιτισµική µάθηση/αγωγή/επικοινωνία/εργασία και παιδεία.

Κριτική προσέγγιση της έννοιας «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση»
Και τώρα, ας θέσουµε µερικά κριτικά ερωτήµατα σχετικά µε το θέµα µας:
• ∆ιδάσκοντας Ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό παρέχει κανείς αυτόµατα ∆.Ε.;
• Η ∆.Ε. αφορά µόνο τις ξένες φιλολογίες, τους
γλωσσολόγους, τους φιλόλογους και τους
παιδαγωγούς;
• Υπάρχει ∆.Ε. χωρίς διεπιστηµονική προσέγγιση;
• Τι σχέση έχει η ∆.Ε. µε
– την οικονοµία, την πολιτική, το περιβάλλον, τη µετανάστευση, την άδεια παραµονής ή εργασίας αλλοδαπών, την
απέλαση, το πολιτικό άσυλο, την κοινωνική πρόνοια, τον τουρισµό, την ανάπτυξη, την «ανάπτυξη της υπανάπτυξης», την αειφορία, την αποικιοκρατία,
την υπερχρέωση του Τρίτου Κόσµου, τις
πολυεθνικές εταιρείες, την κατανάλωση,
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•

•

•

το marketing, την ελευθερία της αγοράς,
το πετρέλαιο, την άντληση πρώτων υλών,
τον Λεπέν, τον Μπους ή τον Μπιν Λάντεν, την παγκοσµιοποίηση, την ξενοφοβία, τον ρατσισµό, τη βία, την πείνα, τον
εθνικισµό, την καταπίεση, την εκµετάλλευση, την ανεργία, την εξαγωγή κεφαλαίου, τις άµεσες εξωτερικές επενδύσεις,
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
(Π.Ο.Ε.), το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ.), την Παγκόσµια Τράπεζα,
την αναπτυξιακή βοήθεια, το Βrain–
Drain και το Brain–Gain, το έργο του Ινστιτούτου Γκαίτε, του Γαλλικού Ινστιτούτου, του Βρετανικού Συµβουλίου ή
της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης και
την εξωτερική πολιτιστική πολιτική των
βιοµηχανικών χωρών, τη χειραφέτηση γυναικών ανδρών και λαών, τα συνδικάτα,
τη διεθνιστική αλληλεγγύη, το εργατικό,
οικολογικό, φεµινιστικό ή φιλειρηνικό
κίνηµα
– ή ακόµη και µε την τροµοκρατία, τη σύγκρουση πολιτισµών, τη στρατευµένη τέχνη, το δίκαιο ή την κοινωνικοπολιτική
υπευθυνότητα και συνειδητοποίηση του
επιστήµονα και του πολίτη γενικότερα
κ.λπ.
Τι διαφορά υπάρχει µεταξύ της µονοπολιτισµικότητας, της πολυπολιτισµικότητας
και της διαπολιτισµικότητας;
Η πολυπολιτισµική κοινωνία και η πολυγλωσσία ταυτίζονται µε τη διαπολιτισµικότητα;
Με πόσες ξένες γλώσσες γίνεσαι «διαπολιτισµικός»;
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Μπορείς να µιλάς µόνο µία γλώσσα, δηλαδή τη
µητρική σου, και να είσαι «διαπολιτισµικός»;
Είναι το θέµα της πολυγλωσσίας ποσοτικό
ή ποιοτικό;
Ο αναλφαβητισµός είναι µονογλωσσικό φαινόµενο ή υπάρχουν δίγλωσσοι, τρίγλωσσοι
και… πολύγλωσσοι «αναλφάβητοι»;
Μπορείς να διδάξεις ∆.Ε. διδάσκοντας για
παράδειγµα Φυσική, Γεωγραφία ή Θρησκευτικά;
Η ∆.Ε. είναι θέµα «µόρφωσης»;
Ένας εργάτης µπορεί να διαθέτει διαπολιτισµική παιδεία και να διδάξει ∆.Ε.;
Μήπως η ∆.Ε. είναι ένα θέµα «ξενόφερτο»
που δεν έχει σχέση µε τον Ελληνικό «µας»
Πολιτισµό;
Τι είναι, αλήθεια, «Ελληνικότητα», «Γερµανικότητα», «Καθοδηγητικός Πολιτισµός»,
«Εθνική Ταυτότητα»;
Τι σηµαίνει προσαρµογή σε έναν ξένο πολιτισµό, ένταξη, αφοµοίωση, «διαδραστική
ένταξη»;
Πώς βλέπει ένας λαός τον άλλον ή τον ίδιο
του τον εαυτό; Το θέµα των προκαταλήψεων και των αµοιβαίων εθνικών στερεοτύπων;
Η αλληλοκατανόηση των λαών είναι θέµα ταξικό ή εθνικό;
Τι σηµαίνει αλληλοκατανόηση των λαών; Να
κατανοήσουµε και να ερµηνεύσουµε τον
κόσµο και να τον αφήσουµε τελικά έτσι όπως
είναι µε τις τεράστιες αδικίες και αντιθέσεις
του;
Ανοχή ή ανεκτικότητα είναι το ίδιο πράγµα
µε την αποδοχή; Μήπως οι µοντέρνοι όροι
ανοχή και ανεκτικότητα που χρησιµοποιούνται κανονικά ενάντια στις διακρίσεις
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έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα γιατί εκφράζουν τελικά αυτές τις ίδιες τις διακρίσεις
της διαφορετικότητας που τελικά δεν τις
«αποδεχόµαστε», αλλά απλώς µόνο τις «ανεχόµαστε» ως ένα είδος αναγκαίου κακού;
Η κρατούσα ∆.Ε. είναι αυτοµάτως και η ∆.Ε.
των κρατούντων;
Τι διαφορά έχει ο εθνικισµός από τον πατριωτισµό;
Υπάρχει «πατριωτικός διεθνισµός» ή «διεθνιστικός πατριωτισµός»;
Επιτρέπει η ιστορική αλληλεπίδραση, ιδιαίτερα στην εποχή µας να υπάρχουν στεγανά µεταξύ των γλωσσών, των χωρών, των
λαών και των πολιτισµών;
Τι σχέση έχει η ∆.Ε. µε τις έννοιες του µεγάλου Βραζιλιάνου παιδαγωγού Paulo Freire
«educaçion dominadora», «educaçion bancaria»
και «educaçion liberadora» και τη µέθοδό του
που την ονοµάζει «consientização»;

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα έπαιξαν και
παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη θεωρία και
πράξη όλης της όποιας µου σκέψης και δράσης·
εποµένως και στη σύλληψη και σύνταξη πολλών
µου κειµένων και οµιλιών και φυσικά και στη
δοµή της σηµερινής µου εισήγησης. Τώρα, αν µε
την οµιλία µου αυτή δίνονται κάποιες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα ή αν δηµιουργούνται ακόµη περισσότερα ερωτήµατα, αυτό είναι ένα άλλο θέµα. Άλλωστε «ρωτώντας πας στην
Πόλη», όπως λέει κι ο λαός µας ή τουλάχιστον
ρωτώντας µαθαίνεις να ρωτάς, φυσικά όχι µόνο
απλώς για να ρωτάς, αλλά και για να παίρνεις
και να δίνεις απαντήσεις. Πάντως, η ουσία και
ο τρόπος των ερωτήσεων δίνουν πάντα σαφείς
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ενδείξεις –αν όχι για το ακριβές περιεχόµενο–
τουλάχιστον όµως για την κατεύθυνση των
απαντήσεων.
Στο τέλος, µερικές σκόρπιες, αποσπασµατικές και πρόχειρες σηµειώσεις σχετικά µε το θέµα
µας που προσπαθούν να δώσουν ίσως κάποιες
τηλεγραφικού είδους απαντήσεις στα προηγούµενα ερωτήµατα, τα οποία κανονικά, αν
ήταν να απαντηθούν σε κάποιο ικανοποιητικό
βαθµό, δεν θα ξεπερνούσαν µόνο τον περιορισµένο χρόνο της εισήγησης αλλά θα χρειάζονταν
πολλές εργατοώρες, ηµέρες, µήνες και χρόνια
ατοµικής και συλλογικής δουλειάς.

Γλώσσα: ο καθρέφτης της κοινωνίας
Σε σχέση µε το θέµα της «γλώσσας» και της
«πολυγλωσσίας» θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:
Γλώσσα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας µέσα
από τη µορφή ενός πολυσύνθετου πλέγµατος
γλωσσικών κωδίκων, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν
την πολυδιάστατη ιστορική, κοινωνική, πολιτική, οικονοµική και λοιπή πολιτισµική πραγµατικότητα. Γι’ αυτό άλλωστε και η µετάφραση είναι µια αποκωδικοποίηση αυτού του πολυσύνθετου πλέγµατος κωδίκων που έχουν διατυπωθεί σε µια δεδοµένη γλώσσα και µια επανακωδικοποίηση αυτού του πλέγµατος σε µια άλλη.

Το πρωτότυπο και το µετάφρασµα
Όσα περισσότερα µηνύµατα κατανοείς, εξηγείς
και συνειδητοποιείς σε µια γλώσσα τόσο καλύτερα θα µπορείς και να τα µεταφράζεις. Η γλώσ102

σα λοιπόν που χρησιµοποιούµε στο πρωτότυπο
κείµενο ή στο µετάφρασµα εκφράζει µεταξύ άλλων και τον βαθµό όχι µόνο της γλωσσικής αλλά
γενικότερα και της κοινωνικο–πολιτισµικής µας
ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης.
Έχουµε τονίσει και σε άλλες µας εισήγησεις
ή παρεµβάσεις τη µεγάλη σηµασία της σωστής
γνώσης µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, λέγοντας ότι «µιλάς καλά µία ή δύο ξένες γλώσσες,
είσαι δύο ή τρεις φορές άνθρωπος»· από την
άλλη µεριά έχουµε πάντα υπογραµµίσει ότι ο
κατ’ εξοχήν στόχος µας δεν θα πρέπει να είναι
τόσο η «εκπαίδευση προς την πολυγλωσσία»,
όπως συνηθίζεται να λέγεται, και η άκριτη
γλωσσολόγο–φιλολογική διδασκαλία ξερών
γραµµατικο–συντακτικών κανόνων, η οποία
µπορεί να οδηγήσει και οδηγεί συνήθως σε κοινωνικοπολιτικά «πολύγλωσσους αναλφάβητους», «αποβλακωµένους ειδικούς» ή «εξειδικευµένους βλάκες», όσο η κριτική και συνειδητοποιηµένη γνώση και χρήση κάθε γλώσσας,
έστω «µιας και καλής», ιδιαίτερα φυσικά της µητρικής (ή πατρικής αν θέλετε) γλώσσας, που θα
οδηγήσει στην κριτική σκέψη και ευαισθητοποίηση και ταυτόχρονα στην αποκωδικοποίηση
της σηµερινής κοινωνικοπολιτικής, οικονοµικής,
οικολογικής και πολιτισµικής πραγµατικότητας
σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.

«Πολύγλωσσος αναλφαβητισµός» και
«consientização»
Προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να βοηθήσουν, µεταξύ άλλων, τα βιβλία και η κριτική
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µέθοδος κοινωνικοπολιτικού αλφαβητισµού
του «consientização» (της «συνειδητοποίησης»)
του προαναφερθέντα µεγάλου Βραζιλιάνου
παιδαγωγού Paulo Freire.
Εδώ θα µπορούσε κανείς µε άλλα λόγια να
πει: Στόχος µιας σωστής µονο–, πολυ– ή διαπολιτισµικής εκπαίδευσης δεν πρέπει µεταξύ άλλων να είναι µόνο µια πολύγλωσση εκπαίδευση
αλλά µια εκπαίδευση προς µια συνειδητοποιηµένη και κριτική σκέψη, οµιλία και δράση. Υπεραπλουστεύοντας, πράγµατι, θα έλεγα ότι για
µένα είναι προτιµότερο να χειρίζεσαι σωστά, πολύπλευρα και συνειδητά µία τουλάχιστον γλώσσα, παρά να είσαι ηµιµαθής και κοινωνικοπολιτικά αναλφάβητος σε δέκα γλώσσες.

Η άκριτη πολυγλωσσία «βλάπτει σοβαρά
την υγεία»
Άρα, σύµφωνα και µε το ρητό «ουκ εν τω πολλώ το ευ» δεν πρέπει να ενδιαφερόµαστε τόσο
για την ποσότητα των γλωσσών, έστω και αν
αυτό το γεγονός εντυπωσιάζει τους πολλούς, όσο
για την ποιότητα της γνώσης τους, κάτι που εµάς
τους Έλληνες, που συχνά µας λένε ότι έχουµε
την τάση και την παράδοση να κάνουµε πολλά
πράγµατα και τίποτα σωστά, δηλαδή, ότι είµαστε «πολυτεχνίτες και ερηµοσπίτες», θα πρέπει
να µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Χαριτολογώντας θα
µπορούσε κανείς να πει ότι η άκριτη πολυγλωσσία «βλάπτει σοβαρά την υγεία» και συµβάλλει στην άκριτη παπαγαλία. ∆εν αρκεί εποµένως η γραµµατικο–συντακτική επάρκεια όταν
υπάρχει κοινωνικο–πολιτική ανεπάρκεια. Όπως
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και σε πολλά άλλα πράγµατα η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Και κάτι άλλο: δεν
πρέπει να υπηρετούν οι άνθρωποι τη γλώσσα ή
τις γλώσσες αλλά πρέπει να υπηρετούν και οι
γλώσσες τους ανθρώπους.

Civilisation και Culture: ∆ύο όψεις του
ίδιου νοµίσµατος
Σχετικά µε την έννοια του Πολιτισµού θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα εξής:
Πολιτισµός θα λέγαµε ότι είναι η σταδιακή αλλαγή του περιβάλλοντος (του φυσικού και του
ανθρωπογενούς), δηλαδή αυτού που µας περιβάλλει µέσω της δραστηριότητας του ανθρώπου,
µιας δραστηριότητας η οποία είναι το αποτέλεσµα των σωµατικών και πνευµατικών του δυνάµεων/δεξιοτήτων σε συνδυασµό µε τη χρήση
της ύλης (εργαλεία, παραγωγικές δυνάµεις).
Με τη διαδικασία αυτή αναπτύχθηκαν τόσο
οι θετικές όσο και οι θεωρητικές επιστήµες, οι
οποίες µε τη σειρά τους, ανάλογα µε τον τρόπο
που αυτές χρησιµοποιήθηκαν, δηµιούργησαν τον
τεχνικό–υλικό λεγόµενο πολιτισµό (Civilisation/
Zivilisation) καθώς και τον πνευµατικό (Culture/Kultur). Εδώ θα πρέπει όµως να κάνουµε µια
παρένθεση και να παρατηρήσουµε ότι οι δύο αυτοί όροι, που συναντιώνται σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες αλλά όχι στα Eλληνικά, διαχωρίζοντας εµφατικά τον «πολιτισµό» σε δύο διαφορετικά εννοιολογικά επίπεδα, δεν είναι στην
πραγµατικότητα έννοιες ξεκοµµένες µεταξύ
τους αλλά εκφάνσεις αλληλένδετες, οι οποίες
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αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, συγκροτώντας µία αλληλοτροφοδοτούµενη διαλεκτική ενότητα.

Περιβάλλον: ό,τι µας περιβάλλει
Αλλάζοντας ο άνθρωπος το περιβάλλον του
(τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές, το
οποίο είναι το δοµηµένο, το κοινωνικό, το πολιτικό, το οικονοµικό, το πολιτιστικό κ.λπ. περιβάλλον) αλλάζει και ο ίδιος και προσαρµόζεται σ’ αυτό και αντίστροφα.
Με τον τρόπο αυτό αλλάζει κι εξελίσσεται όχι
µόνο ο άνθρωπος και τα µέσα που χρησιµοποιεί
αλλά και το ίδιο του το περιβάλλον. Έτσι δηµιουργείται θα λέγαµε αυτό που ορίζεται ως
«ανάπτυξη».
Ανάλογα µε τις αρχές, τα κριτήρια και τις
αξίες που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος (και κατ’
επέκταση τα κοινωνικοπολιτικά και οικονοµικά συστήµατά του) και ανάλογα µε τον πνευµατικό και τον υλικοτεχνικό του πολιτισµό, ανάλογη θα είναι και η λεγόµενη «ανάπτυξη», η
οποία υλοποιούµενη και εξελισσόµενη θα ωφελεί ή και θα βλάπτει µακροπρόθεσµα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

«Ανάπτυξη» για ποιον;
Σήµερα, ο κόσµος µας στο πλαίσιο της «ελεύθερης» αγοράς, χαρακτηρίζεται από µια στρεβλή,
ανισοµερή και «σκληρή», δηλαδή περιβαλλοντικά και κοινωνικοπολιτισµικά ανεύθυνη, οικο106

νοµίστικη και απόλυτα κερδοκεντρική «ανάπτυξη» σε παγκόσµιο, εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, που έχει µεταξύ άλλων ως συνέπεια τα
αντιστρόφως κινούµενα ρεύµατα των µεταναστών
και των τουριστών, τα οποία, ανεξάρτητα από τις
σαφώς υφιστάµενες διαφορές τους, θα µπορούσαν σε τελική ανάλυση να θεωρηθούν ότι αποτελούν σε γενικές γραµµές δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος (πρβλ. επίσης Haris Katsoulis, «Migration und Tourismus: Zwei Seiten einer Medaille?»,
VIA Magazin, Ausgabe 1–IX–2002, Verband für Interkulturelle Arbeit, VIA e. V. , Duisburg 2002).

«Όριο αντοχής» και «φέρουσα κοινωνική
ικανότητα»
Οι σύγχρονες αυτές «µετακινήσεις λαών» µετατρέπουν σταδιακά τις χώρες «υποδοχής»
τους σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες µε διάφορα θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα.
Έχουµε πολλές φορές επισηµάνει ότι η «ειρηνική συνύπαρξη» ανθρώπων διαφορετικών
γλωσσών, λαών και πολιτισµών σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία, παρά τις όποιες καλές προθέσεις και τα όποια ωραία θεωρητικά µοντέλα,
στην πράξη δεν είναι µια εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα όταν, όπως συµβαίνει κατά κανόνα σήµερα, δεν γίνεται θεληµατικά, προετοιµασµένα
και οργανωµένα και δεν τηρούνται ορισµένες άλλες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγµα ο σεβασµός ενός κάποιου «ορίου αντοχής» ή «κορεσµού» ή µιας «φέρουσας κοινωνικής ικανότητας», κάτι που φυσικά δεν είναι εύκολο να
προσδιοριστεί µε «αξιολογική ουδετερότητα».
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Παγκοσµιοποίηση «από τα πάνω» ή «από
τα κάτω»
Σήµερα, τα µεταναστευτικά και τουριστικά
ρεύµατα έχουν συνήθως ένα είδος «καταναγκαστικού χαρακτήρα», ο οποίος µειώνει πολλές
φορές τα όποια θετικά τους αποτελέσµατα, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό όχι στην αµοιβαία
προσέγγιση και αλληλοκατανόηση αλλά στην
αµοιβαία σύγχυση, αποµάκρυνση και αλληλοπαρανόηση των λαών, κάτι που το σηµερινό σύστηµα και κατεστηµένο της νεοφιλελεύθερης
«παγκοσµιοποίησης» µετά χαράς ενισχύει και
αναπαράγει, χρησιµοποιώντας µε µαεστρία τις
αµοιβαίες εθνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για να ενσπείρει και να αναθερµάνει,
ιδιαίτερα σε εποχές µαζικής ανεργίας, την ξενοφοβία, τον εθνικισµό, τον ρατσισµό και τον νεοφασισµό, µε στόχο να διχάσει και να στρέψει
τους ντόπιους ενάντια στους ξένους και αντίστροφα.

«Ανάπτυξη» και «ανάπτυξη της υπανάπτυξης»
Όσο υπάρχει σ’ αυτόν τον κόσµο η «ανάπτυξη» και η «υπανάπτυξη» και η µεθοδευµένη από το σηµερινό κοινωνικό–οικονοµικό σύστηµα «ανάπτυξη της υπανάπτυξης», όλο και
περισσότερο θα παραµελείται και θα υποβαθµίζεται και ο άνθρωπος και το περιβάλλον, όλο
και µεγαλύτερο θα γίνεται το χάσµα µεταξύ
πλουσίων και φτωχών – κι αυτό τόσο µεταξύ του
«πρώτου» και του «τρίτου» κόσµου όσο και µέσα
στο εσωτερικό των αναπτυγµένων και των ανα108

πτυσσόµενων χωρών. To χάσµα αυτό µεταξύ
πλουσίων και φτωχών θα «αναγκάζει» τελικά µε
τη σειρά του όλο και περισσότερους ανθρώπους
να µετακινούνται.

Αειφόρος ανάπτυξη και ειρήνη δεν υπάρχουν χωρίς δικαιοσύνη
Γι’ αυτό, µακροπρόθεσµος στόχος µιας σωστής µεταναστευτικής, τουριστικής, αναπτυξιακής και διαπολιτισµικής πολιτικής θα πρέπει να είναι πράγµατι το να µπορεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος να ζει στη χώρα του ειρηνικά,
ανθρώπινα και να µην «αναγκάζεται» για πολλούς και διάφορους λόγους να ξενιτευτεί για να
µπορέσει να ζήσει, να εργαστεί, να µορφωθεί, να
σπουδάσει ή να ξεκουραστεί στις διακοπές του.
Αυτό, όµως, για να επιτευχθεί στον κόσµο είναι
κάτι που δεν δωρίζεται, παρά µε πολλούς αγώνες κατακτιέται. Και αυτό γιατί σωστή αειφόρος
ανάπτυξη και ειρήνη δεν υπάρχουν χωρίς δικαιοσύνη, τόσο σε τοπική και εθνική όσο και σε
διεθνή κλίµακα.
Μετά από τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να
πούµε ότι µια άλλη σωστή κοινωνικοπολιτισµικά
και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαπολιτισµική
εκπαίδευση θα πρέπει να συµβάλει κι αυτή µε
τις µικρές της δυνάµεις, ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και –ίσως αργότερα κάτω από ευνοϊκότερες προϋποθέσεις–
κινητοποίηση, για να µπορούν να αλλάξουν τα
παραπάνω αναφερθέντα γεγονότα προς την
κατεύθυνση µιας άλλης, δίκαιης και βιώσιµης
κοινωνίας.
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Για ποια διαπολιτισµική εκπαίδευση
µιλάµε;
Άρα, συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µια σωστή διαπολιτισµική εκπαίδευση/
αγωγή/µάθηση/επικοινωνία/εργασία/παιδεία δεν
γίνεται χωρίς µια γενικότερη κριτική κοινωνικοπολιτική συνειδητοποίηση και µια διεπιστηµονική και διαλεκτική προσέγγιση της «πολιτισµικής» (δηλαδή γεωγραφικής, ιστορικής, οικονοµικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής κ.λπ.) κατάστασης σε εθνικό (Landeskunde/Χωρογνωσία) και παγκόσµιο επίπεδο (Weltkunde/Κοσµογνωσία)· µε άλλα λόγια χωρίς την
προσπάθεια για µια «ολιστική», πολιτικοποιηµένη (δεν εννοώ «κοµµατικοποιηµένη»), δηλαδή κοινωνικοπολιτισµικά και περιβαλλοντικά
υπεύθυνη θεώρηση των πάντων που θα συνδέει τη θεωρία µε την πράξη, το γενικό µε το ειδικό και ιδιαίτερα µε το να σκέφτεσαι πάντα συνολικά (παγκόσµια/οικουµενικά/διεθνιστικά)
και να δρας τοπικά και εξειδικευµένα – και όλα
αυτά στη βάση και µε στόχο µια παγκόσµια, δίκαιη κοινωνία που θα σέβεται τον άνθρωπο, το
περιβάλλον, τις πανανθρώπινες αξίες, τη βιολογική και πολιτισµική ποικιλοµορφία, την
ισότητα του κάθε πολιτισµού και τη µοναδικότητα του κάθε ανθρώπου.

«Ουτοπικός ρεαλισµός» ή «ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός»
Στο σηµείο αυτό θέλω κι εγώ, µαζί µε τις χιλιάδες των διαδηλωτών του Σιάτλ, της Πράγας, της Γένοβας, της Σεβίλλης, του Γιοχάνεσµπουργκ, της
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Φλωρεντίας… κ.λπ., που µάχονται ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, να υπογραµµίσω το σύνθηµα: «Ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός».
Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, δεν είναι όµως αδύνατο! Με την έννοια αυτή ζητούσαµε και ζητούµε σήµερα κι εµείς, οι «ουτοπικοί ρεαλιστές», που ανήκουµε στη γενιά του κριτικού
κοινωνικού κινήµατος του 1968, τα ανάλογα συνθήµατα: «Η φαντασία στην εξουσία» και «Να είµαστε ρεαλιστές, να ζητάµε το δήθεν αδύνατο».
Κλείνοντας θα ήθελα να επικαιροποιήσω
την εισήγησή µου µε µερικά πολύ πρόσφατα τσιτάτα ενός µουσικού συγκροτήµατος νέων ανθρώπων, που έδωσε στην Αθήνα µια συναυλία
στις 15/6/2002 στο WOMAD. Το συγκρότηµα
αυτό είναι το «ASIAN DUB FOUNDATION»,
µιας κολεκτίβας Ινδών µεταναστών δεύτερης γενιάς από τις γκετοποιηµένες φτωχογειτονιές του
Λονδίνου. Σύµφωνα µε την Ελευθεροτυπία της
14ης Ιουνίου 2002: «Ο ήχος τους είναι µια καταιγίδα όπου οι ηλεκτρονικοί ρυθµοί συναντούν
το πανκ, το χιπ–χοπ αλλά και την ινδική παράδοση. Οι στίχοι τους είναι µια επίθεση σε ένα σύστηµα που αντιµετωπίζει τους µετανάστες ως
κατώτερους.»

Στρατευµένη µουσική για τον άνθρωπο:
ένα ακόµη παγκόσµιο όπλο ενάντια στη
«µουσική» των όπλων
Στη συνέντευξή τους στην Ελευθεροτυπία
λένε, µεταξύ άλλων, για τους µετανάστες: «Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται ως πρόσφυγες στη
∆ύση από τον Τρίτο Κόσµο υποφέρουν από κα111

ταστάσεις ή καθεστώτα, τα οποία δηµιουργήθηκαν από τις ∆υτικές κυβερνήσεις και τις πολυεθνικές εταιρείες. Εποµένως, η µετανάστευση
δεν είναι η αιτία αλλά το αποτέλεσµα, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις χώρες τους εξαιτίας
των πολιτικών και οικονοµικών επιλογών των
ισχυρών του πλανήτη». Σχετικά µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν: «Η ΕΕ
βλέπει τους µετανάστες ως απειλή αδιαφορώντας αν στην πλειονότητά τους είναι µορφωµένοι
και φιλήσυχοι άνθρωποι. Το ζήτηµα είναι ότι δεν
έχουν πρόσωπο ούτε φωνή, κανείς δεν τους δίνει το δικαίωµα του λόγου. Έτσι, οι χώρες της ΕΕ
προωθούν ανεµπόδιστα µια ρατσιστική και ξενοφοβική οδηγία ενάντια σ’ αυτό που ονοµάζουν
λαθροµετανάστευση». Όσο για την πολιτική
τους θέση υπογραµµίζουν: «Είµαστε ενάντια
στον νεοφιλελευθερισµό, που προωθείται από
το G8, καταδικάζοντας εκατοµµύρια ανθρώπους
σε φτώχια, και στη νέα τάξη που µε το πρόσχηµα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας ισοπεδώνει ολόκληρες χώρες. Μαχόµαστε ενάντια
σε ένα σύστηµα που επιθυµεί να καθορίζει το
µέλλον και τη ζωή δισεκατοµµυρίων ανθρώπων,
χωρίς τη θέλησή τους».

Από την πατερναλιστική «πρόνοια» γ ι α
τους αλλοδαπούς µετανάστες στη διεθνιστική διαπολιτισµική εργασία και το κίνηµα
της αντιπαγκοσµιοποίησης;
Στο τέλος αυτής της εισήγησής µου ας µου επιτραπεί συµπερασµατικά και µία ακόµη πολύ
συµπυκνωµένη παρατήρηση:
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Κάνοντας µια σύντοµη –σχεδόν κινηµατογραφική– ιστορική αναδροµή των τελευταίων
πέντε περίπου δεκαετιών, θα έλεγα ότι η διαπολιτισµική προσέγγιση στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης µετά τον Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο ξεκίνησε πατερναλιστικά
κατά τη δεκαετία του 1950 ως «πρόνοια»
(Ausländerbetreung) και αργότερα, κατά τη δεκαετία του 1960, ως «παιδαγωγική/αγωγή» για
αλλοδαπούς (Ausländerpädagogik) για να µετεξελιχθεί στη συνέχεια στη δεκαετία του 1970 σε
«Ausländerarbeit» (συν–εργασία µε αλλοδαπούς)
και να καταλήξει αργότερα (περίπου από τα
τέλη της δεκαετίας του 1980) στη σηµερινή
«διαπολιτισµική εκπαίδευση» (Interkulturelle
Erziehung) και γενικότερα στη «διαπολιτισµική
εργασία». ∆ηλαδή, στην παιδαγωγική και γενικότερα την εργασία για και µε όλους, αλλοδαπούς και ηµεδαπούς, σε όλες τις χώρες του κόσµου.
Η έρευνα, ο διάλογος και γενικότερα ο προβληµατισµός για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση/µάθηση/επικοινωνία/παιδεία/εργασία, ειδικά µετά τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων (και
µάλιστα ύστερα από τα γεγονότα του Σιάτλ, της
Πράγας, της Γένοβας κ.λπ.), φαίνεται να έχει αρχίσει να διευρύνεται (όπως και στα χρόνια µετά
το κίνηµα του Μάη του ’68) µε τη διεθνιστική
διάσταση και προοπτική µιας διεθνούς αλληλεγγύης (Internationalismus–Debatte bzw. Arbeit)
και να κατασταλάζει ή να κορυφώνεται στο µεγάλο ρεύµα µιας ελπιδοφόρας συζήτησης και κινητοποίησης (ιδιαίτερα µετά την ίδρυση του
Παγκόσµιου Φόρουµ στη Φλωρεντία τον Νοέµ113

βριο του 2002) για µια παγκόσµια στρατηγική
του συνεχώς διογκούµενου και διευρυνόµενου
κινήµατος ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση (Βewegung gegen die neoliberale Globalisierung).
Με δύο λόγια απλώς θα µπορούσε κανείς να
πει: οι µονοπολιτισµικές κοινωνίες –αν αυτές
υπήρξαν ποτέ– τείνουν όλο και περισσότερο να
εξελιχθούν ξεκάθαρα σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες. Η πολυπολιτισµικότητα είναι σήµερα εύκολα διαπιστούµενη κοινωνική πραγµατικότητα. Η διαπολιτισµικότητα απ’ την άλλη µεριά δεν
είναι µια έννοια στατική αλλά δυναµική, γιατί σ’
αυτήν ενσωµατώνεται το υπερβολικά δύσκολα
υλοποιούµενο ζητούµενο µιας δίκαιης και βιώσιµης παγκόσµιας κοινωνίας.
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Γιώργος Κόνσταντ, Εξαφάνιση ηλίου, 1960
Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, Μόνιµες Συλλογές

∆ιεµπειρίες

Μία νέα
µουσειακή
στρατηγική

ΑΝΝΑ ΚΑΦΕΤΣΗ*

Σιάν Ζου: Ο κόσµος σου είναι η
Κίνα ή η ∆ύση;
Τσεν Ζεν: Κάπου µεταξύ.
Συζήτηση µεταξύ του Τσεν Ζεν και
του Σιάν Ζου
(Transexperiences, CCA, Kitakyushu
1998)

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την πολιτισµική παγκοσµιοποίηση που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, και της συνακόλουθης ραγδαίας εκθεσιακής κινητικότητας σε κέντρα και περιφέρειες, ο λόγος περί διατοµής των πολιτισµών
οδηγεί ασφαλώς σε επανεξέταση του δυτικο-

*

Η Άννα Καφέτση είναι διευθύντρια του Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
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κεντρισµού και ανάδειξη νέων καλλιτεχνικών µετώπων και περιοχών. Η αντίληψη, κατά την
οποία δεν υπάρχει ένα µόνο πολιτισµικό κέντρο
αλλά ισότιµοι και αξιολογικά µη ιεραρχηµένοι
διαφορετικοί πολιτισµοί, δεν αποτελεί µόνο
αναγκαία προϋπόθεση για µια γνήσια πολυπολιτισµική συνύπαρξη και αναγνώριση της διαφορετικότητας. Πολύ περισσότερο, ανοίγει το
δρόµο στη διαπολιτισµικότητα, ή στις «διεµπειρίες», κατά τον ευρηµατικό όρο που επινόησε
ο σηµαντικός Κινέζος καλλιτέχνης Τσεν Ζεν
(1955–2000) για να περιγράψει το φαινόµενο της
σύγχρονης νοµαδικότητας καλλιτεχνών, έργων
και ιδεών, τη συνεχή µετατόπιση ανάµεσα σε διαφορετικές κουλτούρες, κοινωνίες και γλώσσες.
Τα µητροπολιτικά κέντρα δεν αποτελούν
σήµερα τον µοναδικό προορισµό του ταξιδιού
και των κάθε λογής εξόριστων ή άστεγων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Αποκεντρωµένες
αναζητήσεις καλλιτεχνών ή επιµελητών µεγάλων
διεθνών εκθέσεων σε περιφέρειες εµπλουτίζουν εξίσου τον σύγχρονο καλλιτεχνικό λόγο,
ανακαλύπτοντας και προσδίδοντας νέα περιεχόµενα σε τοπικότητες. Σε κάθε περίπτωση, ο διευρυµένος πολιτισµικός νοµαδισµός διαγράφει µια νέα συνθήκη για τη δηµιουργία, υποδοχή, και ιδιαίτερα την ερµηνεία της σύγχρονης
τέχνης στις µέρες µας, µια συνθήκη υπέρβασης
των εθνικών καλλιτεχνικών συνόρων και διάνοιξης µιας διαπολιτισµικής οικουµενικότητας.
Ως πέρασµα διαµέσου πολλαπλών ορίων και
εµπειριών, η έννοια της διαπολιτισµικότητας
αναδεικνύει έναν ενδιάµεσο χώρο µεταξύ κέν117

τρου και περιφέρειας, τοπικού και παγκόσµιου, Ανατολής και ∆ύσης, ανάµεσα στο εµείς και
οι άλλοι, που επιτρέπει να υπερβούµε τους αποκλεισµούς και τις διαχωριστικές γραµµές µιας
πολωτικής λογικής. Ακολουθώντας τις πληθυντικές σηµασίες της πρόθεσης «δια–», µπορούµε
να αναζητήσουµε στο µεταφορικό πεδίο, το
διαµέσου, το πέραν, το µετά, ή, αλλιώς, πολλαπλά δίκτυα καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και γεωγραφικών σχέσεων που επιτρέπουν την προσέγγιση του Άλλου, τον διάλογο
και την ανοιχτή επικοινωνία µε µια πολυάριθµη ανθρώπινη κοινότητα.
Μέσα από τον συγχρωτισµό των σύγχρονων
καλλιτεχνών µε διαφορετικούς λαούς και κοινωνικές οµάδες και τις διαπολιτισµικές, εκλεκτικές επαφές µε τον υπόλοιπο κόσµο, που κατέστησαν δυνατές µέσω της παγκοσµιοποίησης,
ιδιαίτερα της πληροφορικής, άνοιξε ο δρόµος για
έναν επαναπροσδιορισµό της έννοιας της ταυτότητας και των ποικίλων ιδεολογικών της αναπαραστάσεων.
Η ανάγκη µιας νέας κριτικής συνείδησης που
δεν προσεγγίζει την ταυτότητα µε όρους καταγωγής ή καθαρότητας, ούτε την τοποθετεί σε κλειστές εδαφικές επικράτειες και αµιγείς παραδόσεις, γίνεται αισθητή ολοένα και περισσότερο. Στο
πλαίσιο µιας νοµαδικής κινητικότητας, κυριολεκτικής ή µεταφορικής, η ταυτότητα µετατοπίζεται από τις πάσης φύσεως διαχωριστικές γραµµές σε ανέστιες δραστηριότητες φερέοικων καλλιτεχνών, που, µέσα από την περισυλλογή πολυπολιτισµικής ενέργειας από διαφορετικά υπο118

στρώµατα και τόπους, αφοµοιώνουν, µετασχηµατίζουν, µεταφράζουν, αναµειγνύουν το ίδιο µε
το διαφορετικό, ενεργοποιούν τη δυνατότητα
µιας καλλιτεχνικής υβριδίωσης.
H συνθήκη αυτή υπέρβασης των εθνικών
καλλιτεχνικών συνόρων επιβάλλει στα εθνικά
µουσεία σύγχρονης τέχνης νέες στρατηγικές και
ερµηνευτικές προσεγγίσεις, σε µια προοπτική
κριτικής σύγκλισης του τοπικού µε το παγκόσµιο. Καλούνται να ανοιχτούν χωρίς προκαταλήψεις και αποκλεισµούς στη θεώρηση και εµπειρία της τέχνης άλλων λαών, παρακολουθώντας και αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις
και την παραγωγική διακίνηση που παρατηρείται σήµερα στον παγκόσµιο καλλιτεχνικό
χάρτη. Ταυτόχρονα, οφείλουν να µελετήσουν την
τοπική καλλιτεχνική ιστορία και σύγχρονη παραγωγή στον ορίζοντα ποικίλων διασταυρώσεων, µείξεων και κοινών εµπειριών µε τον υπόλοιπο κόσµο. Και αν οι εθνικές κουλτούρες και
συνέχειες στηρίζουν πράγµατι και οργανώνουν
την κοινή ιστορική µνήµη λαών και κοινωνιών,
η έξοδος των σύγχρονων καλλιτεχνών από την
πολιτισµική ταυτότητα, που ενθαρρύνει τη
γνωριµία, τη σύγκριση και την ταύτιση µε τον
Άλλο, καθιστά σήµερα, περισσότερο από ποτέ,
αδύναµη και σχετική τη χρήση των όρων εθνικό
και εθνική τέχνη ή έκθεση. Στον βαθµό µάλιστα
που σηµασία δεν έχει πλέον ο τόπος όπου
ζουν και δηµιουργούν οι καλλιτέχνες, όσο η έξοδος από τον εαυτό και η επανακατοίκησή του
µέσα από την πολλαπλή εµπειρία της ετερότητας, η έννοια της καλλιτεχνικής διασποράς επιβάλλεται να συζητηθεί µε νέους όρους.
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Μέσα στο εννοιολογικό αυτό πλαίσιο, ο όρος
του Τσεν Ζεν «διεµπειρίες» προσφέρεται πράγµατι σε µια εναλλακτική θεώρηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής στην Ελλάδα,
καθώς και της πρόσφατης ιστορίας της. Επιτρέπει αφενός την ένταξή της σ’ ένα διεθνές καλλιτεχνικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας τις αλληλένδετες ή διαφορετικές εµπειρίες, τις διαλογικές σχέσεις και την επιθυµία επικοινωνίας µε τον
υπόλοιπο κόσµο, πέρα από περιχαρακώσεις σε
ταυτότητες και διαφορές, και αφετέρου τη διεύρυνση της έννοιας του εθνικού, ενσωµατώνοντας τη διασπορά χωρίς τις αµφιβολίες και αντιφάσεις παλαιότερων και παραδοσιακών προσεγγίσεων.
Η καλλιτεχνική µετανάστευση στα µεγάλα
καλλιτεχνικά κέντρα της ∆ύσης δεν έπαψε να
αποτελεί, κατά τους τελευταίους δύο αιώνες
εθνικού βίου, τον αναγκαίο όρο επιβίωσης της
τέχνης και των Ελλήνων δηµιουργών. Σε προγενέστερες περιόδους, η ανάγκη αυτή βιώνεται συνήθως ως δίληµµα ή µετεωρισµός µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, και ποικίλοι συγκρητισµοί µεταξύ εγχώριων παραδόσεων και ∆υτικού µοντερνισµού συχνά νοµιµοποιούνται µέσα από την
«ιθαγενοποίηση» των «ξένων δανείων» προς
χάριν της «ελληνικότητας» της τέχνης. Αντίθετα,
κατά την τελευταία εικοσαετία οι διαπολιτισµικές επαφές δεν νοούνται χωρίς µια ανοιχτή
και πλήρως απενοχοποιηµένη διαδικασία υπέρβασης του τοπικού, ένα διεπιστηµονικό και
διακαλλιτεχνικό άνοιγµα σε άλλα πεδία γνώσης
και δηµιουργίας, και µια εκτεταµένη χρήση
καλλιτεχνικού υβριδισµού που επιβάλλουν η
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έξοδος από το εργαστήριο, η παραγωγή έργων
in situ ή στον κυβερνοχώρο, και γενικότερα η ενσωµάτωση στα έργα τέχνης διαφορετικών πολιτισµικών και ανθρώπινων εµπειριών και καταστάσεων.
Είναι φανερό ότι οι διεµπειρίες, που περιγράφουν την επιθυµία των καλλιτεχνών να
βγουν από τα ελληνικά σύνορα, ενθαρρύνουν
εξίσου µια νέα διευρυµένη και, οπωσδήποτε,
ρευστή σχέση µε την πολιτισµική εντοπιότητα.
Στη σχέση αυτή όχι µόνο το ίδιο µε το Άλλο συνυπάρχουν χωρίς να συγκρούονται, αλλά οι ίδιες
αναφορές και σηµασίες µπορούν να χρησιµοποιούνται, να διαβάζονται ή να µεταφράζονται
µε διαφορετικούς τρόπους. Η αντίληψη αυτή είναι εκ διαµέτρου αντίθετη µε µια παραδοσιακή
εκδοχή της διασποράς που προϋποθέτει διαχωρισµό µεταξύ παρελθόντος και παρόντος, εδώ
και εκεί, του γενέθλιου τόπου/τόπου καταγωγής
και της χώρας εγκατάστασης, και ανάγει συχνά
τις πολλαπλές διασπορικές εµπειρίες που µαρτυρούνται στα έργα, σε µανιχαϊστικά δίπολα.
Η διεµπειρική θεώρηση ως νέα µουσειακή
στρατηγική διανοίγει όχι µόνο ένα πεδίο ικανό
να υποδεχτεί ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες της διασποράς µαζί µε άλλους µονιµότερα
εγκατεστηµένους, παλαιότερους και νεότερους
χωρίς ηλικιακές προκαταλήψεις, αλλά επίσης
επιτρέπει τη δηµιουργία ενός ευρύτατου πεδίου διεµπειριών, όπου ο επισκέπτης του µουσείου καλείται ως άλλος «µετανάστης» να υπερβεί τις δικές του εθνικές και τοπικές ταυτίσεις,
και να ανοιχτεί σε άλλες αφηγήσεις και ιστορίες.
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Μικτά είδη καλλιτεχνικής έκφρασης, στα οποία
διατέµνονται, µέσα από ένα πλούσιο δίκτυο διακειµενικών σχέσεων, η ζωγραφική µε το βίντεο,
η επιτόπου κατάσταση µε τη γλυπτική και το Ίντερνετ, η εγκατάσταση µε τη φωτογραφία και το
κείµενο ή η φωτογραφία µε τον κινηµατογράφο,
διανοίγονται σε ποικίλους προβληµατισµούς
–φιλοσοφικούς, ψυχολογικούς, κοινωνιολογικούς και άλλους– µε εµφανή µια κριτική και άλλοτε παιγνιώδη και ειρωνική στάση πάνω σε
πραγµατικά γεγονότα και υπαρκτές καταστάσεις. Αναζητούν τόπους και τρόπους της ανθρώπινης ύπαρξης, συµφιλιώνουν την τεχνολογία µε θρησκευτικές εµπειρίες, προσεγγίζουν ενδοκοσµικά οράµατα και θεοψίες, ανιχνεύουν τα όρια µεταξύ µυθοπλασίας και πραγµατικότητας, οπτικοποιούν το άρρητο και τη
σιωπή.
Μέσα από ποικίλες ανθρωπογεωγραφίες,
µύθους, τελετουργίες, παγκόσµια ή τοπικά φαινόµενα βίαιων πολιτικοκοινωνικών οριοθετήσεων και συγκρούσεων, και εντέλει µέσα από ό,τι
επενδύεται στις αναφορές αυτές ως βίωµα, µνήµη, έννοια ή µεταφορά, αποκαλύπτεται στον
επισκέπτη η βαθύτατη κοινότητα της ανθρώπινης συνθήκης.
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Aπό την
ψηφιοποίηση
στην ψηφιακή
επιµέλεια

ΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ*

Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της επιστήµης της Πληροφορίας,
των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το φαινόµενο του
Παγκόσµιου Ιστού, έδωσε τη δυνατότητα εύκολης και χωρίς υψηλό κόστος παραγωγής και διά-

*

Ο Π. Κωνσταντόπουλος είναι διευθυντής της Μονάδας Ψηφιακής Επιµέλειας του Ερευνητικού
Κέντρου «Αθηνά» και καθηγητής στο Τµήµα
Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Ο Χ. Παπαθεοδώρου είναι εταίρος ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιµέλειας του
Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και επίκουρος
καθηγητής στο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
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χυσης στο ευρύ κοινό τεράστιων όγκων ψηφιακής πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή είναι ψηφιακή είτε από τη δηµιουργία της (π.χ. το κείµενο
µιας ιστοσελίδας που δηµιουργήθηκε µέσω ενός
κατάλληλου λογισµικού), είτε ήταν σε αναλογική µορφή και έχει ψηφιοποιηθεί εκ των υστέρων
(π.χ. ένα χειρόγραφο έγγραφο του 16ου αιώνα
από µια συλλογή των Γενικών Αρχείων του
Κράτους το οποίο ψηφιοποιήθηκε µέσω ενός
σαρωτή).
Σήµερα ο όγκος των πληροφοριών σε ψηφιακή µορφή αυξάνεται διαρκώς και προέρχεται από πλείστους τοµείς της λειτουργίας του
κράτους και των ιδιωτικών οργανισµών και
αφορούν σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής
ζωής των πολιτών και των οργανισµών. Παραγωγή και διαχείριση ψηφιακής πληροφορίας
λαµβάνει χώρα σε όλα τα επιστηµονικά πεδία
εξυπηρετώντας διάφορους σκοπούς, όπως η
έρευνα, η εκπαίδευση, η διατήρηση της γνώσης
και της συλλογικής µνήµης, η δηµιουργική δραστηριότητα. Ειδικότερα, στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς γίνονται παγκοσµίως επενδύσεις µεγάλης κλίµακας που σχετίζονται µε την
ψηφιοποίηση πολιτιστικών τεκµηρίων1–3. Στη
χώρα µας εκατοµµύρια ευρώ επενδύθηκαν για
την ψηφιοποίηση σε διάφορες προσκλήσεις
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (π.χ.
Πρόσκληση 65, κάθετες δράσεις για τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους κ.ά.). Ωστόσο τα κύρια ερωτήµατα, τα οποία ανακύπτουν από την ποικιλία
και τον τεράστιο όγκο του ψηφιακού υλικού
που παράγεται καθηµερινά και τα οποία, παρά
το µέγεθος των επενδύσεων, δεν έχουν επαρκώς
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αντιµετωπισθεί, είναι: (α) Η ολοκλήρωση και η
σηµασιολογική συσχέτιση και διαλειτουργικότητα της πληροφορίας. Με άλλα λόγια, πώς είναι δυνατό να ανακτώνται αποδοτικά σχετικές
µεταξύ τους και, βεβαίως, σχετικές µε τα ενδιαφέροντα των χρηστών πληροφορίες που κατανέµονται σε διαφορετικές πηγές/συλλογές; (β) Η
µακροπρόθεσµη διατήρηση της πληροφορίας.
Με άλλα λόγια, είναι δυνατή η διατήρηση και
αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού σε βάθος
χρόνου, έτσι ώστε να µην αντιµετωπίζουν κίνδυνο απώλειας ή αχρηστίας σηµαντικές επενδύσεις σε ψηφιακό υλικό;
Εκτός από τα παραπάνω σηµαντικά ερωτήµατα, υπάρχουν και άλλα ζητήµατα που συνδέονται µε τις επιλογές ενός οργανισµού πριν
αποφασίσει µια τέτοιας µορφής και κλίµακας
επένδυση. Συγκεκριµένα, είναι συνήθως ασύµφορο ή και αδύνατο ένας φορέας υλικού ν’ αναπτύξει µόνος τις απαραίτητες δράσεις που επιβάλλει ένα έργο ψηφιοποίησης. Η παγκόσµια εµπειρία από τα έργα ψηφιοποίησης, που αφορούσαν στην πολιτιστική κληρονοµιά, έδειξε ότι
προκύπτει ανάγκη συνεργασίας σε ευρύτερα
σχήµατα µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων επιστηµονικών µονάδων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο ποιοτικός σχεδιασµός συστηµάτων διαχείρισης ψηφιακού υλικού και παροχής εύχρηστων και χρήσιµων υπηρεσιών πληροφόρησης που βασίζονται σε ανοικτά, διεθνή τεχνολογικά πρότυπα. Ένα επιπλέον ζήτηµα είναι η
χρήση του ψηφιακού υλικού και η δυνατότητα
αναχρησιµοποίησής του από διαφορετικές κοινότητες χρηστών για διαφορετικούς λόγους.
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αξία του ψηφιακού
υλικού αυξάνεται περαιτέρω εφόσον δίνεται η
δυνατότητα να δοθεί αυτό σε νέες, πέραν των αρχικώς προβλεποµένων, χρήσεις.
Σήµερα, αποτελεί παγκόσµια πραγµατικότητα η υστέρηση των περισσότερων φορέων ως
προς τη δυνατότητα µακροπρόθεσµης διατήρησης και αξιοποίησης, µεµονωµένης ή συνδυαστικής, του ψηφιακού υλικού, µε αποτέλεσµα να
αντιµετωπίζουν κίνδυνο απώλειας ή αχρηστίας
σηµαντικές επενδύσεις σε ψηφιακό υλικό. Όλα
τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι οι συλλογές
ψηφιακού υλικού, προκειµένου να είναι προσβάσιµες, να καλύπτουν τις πραγµατικές πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών τους και να
παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες πληροφόρησης,
βασισµένες σε κριτήρια ποιότητας, απαιτούν την
ύπαρξη συγκεκριµένων διαδικασιών επιµέλειας.
Το παρόν άρθρο στοχεύει σε µια παρουσίαση
των βασικών αρχών και του αντικειµένου του επιστηµονικού χώρου της ψηφιακής επιµέλειας. Αυτός ο αναπτυσσόµενος δι–επιστηµονικός χώρος
σχηµατοποιήθηκε την τελευταία τετραετία και
εστιάζει στην ολοκληρωµένη και σφαιρική αντιµετώπιση προβληµάτων, όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, παρουσιάζονται
οι δραστηριότητες της νεοσύστατης Μονάδας Ψηφιακής Επιµέλειας του Ερευνητικού Κέντρου
«Αθηνά» (http://www. dcu. gr/).
Η έννοια της ψηφιακής επιµέλειας πρωτοεµφανίσθηκε το 2001 σε ένα διεθνές σεµινάριο
που διοργανώθηκε από την Digital Preservation
Coalition και το British National Space Centre,
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που στόχευε στην ανάπτυξη του διεθνούς προτύπου ψηφιακής διατήρησης (Open Archival
Information System Reference Model–OAIS). Το
2004, δηµουργήθηκε στη Μ. Βρετανία το Digital
Curation Centre4, εκδόθηκε η επιστηµονική επιθεώρηση International Journal of Digital Curation
(http://www. ijdc. net), ενώ κάθε χρόνο διεξάγεται
το International Digital Curation Conference. Παράλληλα, άρχισαν να αναπτύσσονται µεταπτυχιακά προγράµµατα µε αντικείµενο την ψηφιακή
επιµέλεια στη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, εξάλλου, το 2007, ιδρύθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
«Αθηνά» η Μονάδα Ψηφιακής Επιµέλειας (ΜΟΨΕ)
µε αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει
τεχνολογίες και εφαρµογές, να παρέχει υπηρεσίες και εκπαίδευση και να δρα ως εθνικός πόλος στο πεδίο της ψηφιακής επιµέλειας.
Ειδικότερα, στον χώρο της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η ψηφιακή επιµέλεια αποτέλεσε το
κεντρικό θέµα του παγκοσµίου συνεδρίου της
Επιτροπής Τεκµηρίωσης του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (CIDOC/ICOM), το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα τον Σεπτέµβριο του 2008, κίνηση ενδεικτική του ρόλου, τον οποίο αυτή αναµένεται να διαδραµατίσει.

Ψηφιακή Επιµέλεια
Η ψηφιακή επιµέλεια περιλαµβάνει µια σειρά διεργασιών που αποσκοπούν στην αξιοπιστία
των ψηφιακών πόρων, στην οργάνωση, την αρχειοθέτηση και τη µακροπρόθεσµη διατήρησή
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τους, καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας και νέων χρήσεων των πόρων5–6. Οι υπηρεσίες της ψηφιακής επιµέλειας
θεωρούνται ως ένας βασικός µηχανισµός διατήρησης της τεκµηριωτικής λειτουργίας των αρχείων, καθώς εξελίσσονται τα λεξιλόγια, οι µέθοδοι και τα πλαίσια αναφοράς στις επιστήµες
και τα λειτουργικά (επιχειρηµατικά, κοινωνικά,
οικονοµικά) περιβάλλοντα.
Για να διασφαλισθεί η επαρκής περιγραφή
του πλαισίου αναφοράς των ψηφιακών πηγών
και κατ’ ακολουθίαν η δηµιουργική και αποτελεσµατική χρήση αυτών, είναι αναγκαία µια διεπιστηµονική προσέγγιση, λαµβάνοντας υπόψη
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ψηφιακών τεκµηρίων, όπως είναι τα αρχεία, τα ψηφιακά
υποκατάστατα και οι επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων. Η προσέγγιση αυτή προκρίνει την
πολυπρισµατική ανάλυση των ζητηµάτων και τη
συνδυασµένη χρήση µεθόδων, τεχνικών και εργαλείων από τους τοµείς της πληροφορικής, των
επιστηµών διοίκησης και αποφάσεων, της βιβλιοθηκονοµίας και της αρχειονοµίας, των επιστηµών του υλικού πολιτισµού, της µουσειολογίας και της επικοινωνίας, της επιστηµολογίας και του δικαίου.
Υπό αυτή τη θεώρηση, η ψηφιακή επιµέλεια
περιλαµβάνει διεργασίες οι οποίες χωρίζονται σε
δύο οµάδες: διεργασίες διαχείρισης των ψηφιακών αντικειµένων, οι οποίες διεκπεραιώνουν όλα
τα στάδια της ζωής ενός ψηφιακού αντικειµένου
από τη δηµιουργία µέχρι τη χρήση και την καταστροφή ή την αρχειακή φύλαξη, και διεργα128

σίες διαχείρισης του πλαισίου αναφοράς, οι
οποίες υποστηρίζουν, νοηµατοδοτούν και τροποποιούν τις προηγούµενες. Οι διεργασίες αυτές7 είναι οι ακόλουθες (βλ. Σχήµα 1):

∆ιεργασίες διαχείρισης ψηφιακών αντικειµένων
1. Εκτίµηση των πόρων: Περιλαµβάνει την ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής και την επιλογή
των πόρων που µπορούν να αποτελέσουν
αντικείµενο των µετέπειτα διεργασιών επιµέλειας.
2. Εισαγωγή: Περιλαµβάνει την ψηφιακή καταγραφή εικόνων, ήχων, κειµένων και δεδοµένων, την ψηφιοποίηση αναλογικών εγγραφών εγγεγραµµένων σε διάφορους φυσικούς φορείς, καθώς και την εισαγωγή ψηφιακών πόρων από άλλες πηγές, συµπεριλαµβανοµένων και άλλων αποθετηρίων.
3. Καταλογογράφηση, ευρετηρίαση και ταξινόµηση: Οι διεργασίες αυτές παράγουν ευρετήρια για τη διαχείριση και ανάκτηση
των πληροφοριών και, το σηµαντικότερο, θεµατικά ευρετήρια προσανατολισµένα στις
προβλεπόµενες ή πιθανές χρήσεις των ψηφιακών πόρων.
4. Εµπλουτισµός γνώσης: ∆ιαλαµβάνει τις οντότητες του πραγµατικού κόσµου, καταστάσεις και γεγονότα που παριστάνονται
ψηφιακά, το ευρύτερο πλαίσιο και περιβάλλον τους, και τους ίδιους τους ψηφιακούς πόρους.
5. Παρουσίαση, δηµοσίευση και διάδοση: Η
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διεργασία της δηµιουργίας νέων αντικειµένων (επιστηµονικών, καλλιτεχνικών, κ.λπ.)
από υπάρχοντες πρωτογενείς ή δευτερογενείς ψηφιακούς πόρους.
6. Εµπειρίες χρήσης: Αφορά στους τρόπους
χρήσης των πόρων, αλληλεπίδρασης µεταξύ
των χρηστών και των πόρων, καθώς και
στα αποτελέσµατα αυτής της αλληλεπίδρασης.
7. ∆ιαχείριση αποθετηρίου: Αφορά στη συγκρότηση πραγµατικών (κεντρικών ή κατανεµηµένων) ή εικονικών αποθετηρίων και την
ανάπτυξη µηχανισµών διαχείρισης και πρόσβασης σε αυτά.
8. ∆ιατήρηση: Αφορά στην προστασία των ψηφιακών πόρων έναντι κινδύνων σχετιζοµένων
είτε µε φυσικές αιτίες, είτε µε την τεχνολογική εξέλιξη.

∆ιεργασίες διαχείρισης πλαισίου αναφοράς
α. Μοντελοποίηση σκοπού και χρήσης: Περιλαµβάνει την αποτύπωση των προθέσεων των δηµιουργών και των χρηστών
µιας δεδοµένης τάξης ψηφιακών πόρων, καθώς και των τρόπων χρήσης των
πόρων.

130

β.

Μοντελοποίηση πεδίου: Περιλαµβάνει τη
δηµιουργία ή εξειδίκευση υπολογιστικών
µοντέλων της γνώσης ενός πεδίου ενδιαφέροντος.

γ.

∆ιαχείριση ορολογίας: Αφορά στα ελεγχόµενα λεξιλόγια (π.χ. γεωγραφικές ονο-

ψηφιακή επιµέλεια
διαχείριση
πλαισίου
αναφοράς
µοντέλα
σκοπού
και χρήσης
µοντέλα
πεδίου
διαχείριση ορολογίας

διαχείριση ψηφιακών αντικειµένων
ψηφιακή επιµέλεια

εκτίµηση πόρων

εισαγωγή

καταλογογράφηση ευρετηρίαση
ταξινοµηση
διαχείριση
αποθετηρίου

εµπλουτισµός γνώσης

παρουσίαση δηµοσίευση διάδοση

διατήρηση

Σχήµα 1. ∆ιεργασίες ψηφιακής επιµέλειας

µασίες, ιστορικές περιόδους, ονοµασίες
χηµικών ενώσεων, βιολογικά είδη κ.λπ.)
που κατά σύµβαση χρησιµοποιούνται
για να χαρακτηρίσουν έννοιες, ιδιότητες
και σχέσεις.

Ένα πρόγραµµα δράσης στην ψηφιακή
επιµέλεια
Η ανάγκη της διασφάλισης της µακροπρόθεσµης πρόσβασης στην ψηφιακή πληροφορία και
χρήσης αυτής καθώς το πλαίσιο χρήσης µεταβάλλεται, και, συναφώς, της αντιµετώπισης του
κινδύνου τα αποθετήρια να καταστούν ακατάλληλα προς χρήση «νεκροταφία δεδοµένων»,
θέτει µια µεγάλη πρόκληση για την έρευνα
στον χώρο της ψηφιακής επιµέλειας: την ανάπτυξη των απαραίτητων εννοιολογικών και τεχνολογικών εργαλείων για τη διατήρηση και την
επαύξηση της αξίας ενός σώµατος έγκυρων ψηφιακών πληροφοριών για τρέχουσα και µελ131

λοντική χρήση, µέσω της επαρκούς παράστασης
του επιστηµολογικού και πραγµατολογικού
περιεχοµένου και του εννοιολογικού πλαισίου
του. Κατ’ ακολουθίαν, εκτός από την ψηφιακή
αρχειοθέτηση και τη µακρόχρονη διατήρηση, οι
δραστηριότητες της Μονάδας Ψηφιακής Επιµέλειας περιλαµβάνουν την ανάπτυξη και υποστήριξη προτύπων και µεθόδων, την ανάπτυξη
σηµασιολογικά εµπλουτισµένων υπηρεσιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας που αξιοποιούν επιµεληµένες συλλογές δεδοµένων, την παροχή συµβουλών και την καλλιέργεια καλών
πρακτικών. Η Μονάδα Ψηφιακής Επιµέλειας
αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των αναγκών ενός
ευρέος φάσµατος οργανισµών και κοινοτήτων σε
ποικίλα πεδία, όπως, π.χ., η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαχείριση αρχείων οργανισµών, τα
αποθετήρια επιστηµονικών δεδοµένων και η πολιτιστική κληρονοµιά.
Για την εκπλήρωση της αποστολής της η
Μονάδα Ψηφιακής Επιµέλειας έχει υιοθετήσει
τις ακόλουθες µεθοδολογικές αρχές:
– Την αναπαράσταση και διαχείριση των επιµελούµενων αντικειµένων, καθώς αυτά εξελίσσονται σε αλληλεπίδραση µε τις κοινότητες στις οποίες απευθύνονται, µέσω µιας
θεώρησης κύκλου ζωής8.
– Την εφαρµογή γεγονο–κεντρικών µεθόδων
για την επαρκή αναπαράσταση της δοµής
των «γεγονότων του βίου» της ψηφιακής πληροφορίας9.
– Μια ευρύτερη θεώρηση των παραγόντων της
ψηφιακής επιµέλειας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ασχολούνται µε την παρα132

–

γωγή, τη δηµόσια επικοινωνία και τη χρήση
της γνώσης.
Μια θεµελιώδη διεπιστηµονική θεώρηση ως
προς τις µεθόδους έρευνας, έτσι ώστε να καλυφθούν επαρκώς οι διαφορετικές απαιτήσεις ψηφιακής επιµέλειας που προβάλλουν
σε διαφορετικά επιστηµονικά και λειτουργικά (επιχειρηµατικά, κοινωνικά, οικονοµικά) περιβάλλοντα χρήσης.

Έτσι, δίνεται προτεραιότητα στην ανάγκη
πληρέστερης κατανόησης των διαφορών µεταξύ πεδίων στην παράσταση και διαχείριση γνώσης· αναγνωρίζεται η ανάγκη χειρισµού τόσο του
πλαισίου αναφοράς, όσο και του περιεχοµένου
(γνωσιακού, λειτουργικού) και της σηµασίας των
πληροφοριακών αντικειµένων· προκρίνεται µια
τακτική σταδιακής σηµασιολογικής επέκτασης
των πληροφοριακών αντικειµένων ακολουθώντας τις ερµηνευτικές κοινότητες στην άσκηση της
ψηφιακής µνήµης· και υποστηρίζεται µια υπηρεσιο–κεντρική προσέγγιση στην επιµέλεια,
που εξυπηρετείται καλύτερα από γεγονο–κεντρικές µεθόδους, όπως η εφαρµογή του προτύπου CIDOC CRM9 σε πολιτιστικά αποθετήρια
και στον κύκλο ζωής των µεταδεδοµένων διατήρησης.
Αναλυτικότερα, οι κύριοι άξονες δράσης της
Μονάδας Ψηφιακής Επιµέλειας είναι οι ακόλουθοι:
Παράσταση γνώσης πεδίου: Χρησιµοποιούνται οντολογίες για τη διευκόλυνση στις διαδικασίες της µοντελοποίησης του σκοπού, της χρήσης και του πεδίου. Αρκετές επιστηµονικές και
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επαγγελµατικές κοινότητες έχουν αναπτύξει ή
αναπτύσσουν οντολογίες, προωθώντας έτσι την
αναχρησιµοποίηση της γνώσης και της πληροφορίας, την ανταλλαγή πληροφορίας και τη δυνατότητα δράσης βάσει σηµασιολογικών παραστάσεων κατανοητών κατά πρώτον από ανθρώπους και κατά δεύτερον από µηχανές. Οι οντολογίες παρέχουν ένα κοινό λεξιλόγιο και εννοιολογικό σύστηµα, απαραίτητο για τις διεργασίες του χαρακτηρισµού και της ευρετηρίασης
της πληροφορίας. Περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, σηµασιολογικές σχέσεις µεταξύ εννοιών, οι
οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
υποστήριξη της ανάκτησης πληροφοριών. Περίπλοκες σηµασιολογικές σχέσεις µπορούν να
ανακαλυφθούν και να χρησιµοποιηθούν ώστε να
συναχθούν πρόσθετα συµπεράσµατα σχετικά µε
τις έννοιες και τις «κρυφές» συσχετίσεις τους και
να διευκολυνθεί η ανακάλυψη γνώσης.
Χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για την ψηφιακή επιµέλεια: Κατά τη διάρκεια της εκτίµησης και της ευρετηρίασης των ψηφιακών πόρων, καθώς και κατά το στάδιο του
εµπλουτισµού της γνώσης, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι χαρακτηρισµού και συσταδοποίησης εγγράφων και εξαγωγής πληροφοριών, ιδιαίτερα αναγνώριση ονοµασιών οντοτήτων και µέθοδοι εξαγωγής σχέσεων, ώστε να
εντοπιστούν όροι που εµφανίζονται σε έγγραφα,
συναφή έγγραφα, έγγραφα που αναφέρονται
στις ίδιες οντότητες, σχέσεις µεταξύ οντοτήτων
και εγγράφων, κ.λπ. Αυτές οι µέθοδοι µπορούν
να αξιοποιήσουν και να ενισχύσουν τις βάσεις
δεδοµένων, καθώς και τις οντολογίες ή, γενικό134

τερα, σηµασιολογικά µοντέλα εξειδικευµένων
περιοχών γνώσης. Συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών, παραγωγής περιλήψεων, συστήµατα
ερωταποκρίσεων για συλλογές εγγράφων, καθώς
και διεπαφές φυσικής γλώσσας για βάσεις δεδοµένων και οντολογίες µπορούν να βοηθήσουν τους τελικούς χρήστες να εντοπίζουν ψηφιακούς πόρους ή τις πληροφορίες. Μέθοδοι παραγωγής φυσικής γλώσσας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εκφράσουν σε φυσική γλώσσα το περιεχόµενο βάσεων δεδοµένων, οντολογιών ή άλλων σηµασιολογικών µοντέλων, κατά
τη διάρκεια της δηµιουργίας παρουσιάσεων,
κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης των τελικών χρηστών µε ψηφιακούς πόρους, ή ως τρόπος µακροπρόθεσµης διατήρησης της γνώσης σηµασιολογικών παραστάσεων. Η αλληλεπίδραση
µε ψηφιακούς πόρους µέσω φυσικής γλώσσας
µπορεί να διευκολυνθεί λαµβάνοντας υπόψη τα
µοντέλα των σκοπών, ενδιαφερόντων και τα
υπόβαθρα γνώσης των τελικών χρηστών ή των
δηµιουργών των παρουσιάσεων.
Νέες προσεγγίσεις στη διατήρηση βάσεων δεδοµένων: Αναπτύσσεται ένα πλαίσιο διατήρησης
που δεν θα επιτρέπει µόνο τη διατήρηση του περιεχοµένου των βάσεων δεδοµένων, αλλά και της
χρήσης και της λειτουργικότητας αυτών, εξασφαλίζοντας έτσι τη µελλοντική κατάλληλη
χρήση τους σύµφωνα µε τον σκοπό τους. Για την
επίτευξη της µακρόχρονης διατήρησης βάσεων
δεδοµένων πρέπει πρώτα να ανακαλυφθούν και
διατηρηθούν οι συσχετίσεις µεταξύ εγγραφών
που περιγράφονται σε διάφορες µορφές και σχήµατα. Βασικά ερευνητικά θέµατα που εξετά135

ζονται είναι η επέκταση της έννοιας της προέλευσης δεδοµένων ώστε οι βάσεις δεδοµένων να
µην παρέχουν µόνο µια απάντηση στο ερώτηµα
«από πού προήλθαν αυτά τα δεδοµένα;» αλλά
και να επιτρέπουν την εξαγωγή συµπερασµάτων
για το είδος των επιχειρησιακών αναγκών που
ικανοποιούσαν τα δεδοµένα και πώς αντιδρούσαν σε αυτά οι χρήστες και οι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων.
Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των µεταδεδοµένων: Η διαλειτουργικότητα διασφαλίζει
την ένταξη και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ετερογενών ψηφιακών συλλογών και είναι
µια σηµαντική παράµετρος σχεδιασµού των πληροφοριακών συστηµάτων. Επιπλέον, είναι ζωτικής σηµασίας για την ποιοτική υλοποίηση των
διεργασιών της εισαγωγής, της καταλογογράφησης, της διαχείρισης του αποθετηρίου, της παρουσίασης/διάδοσης και τελικά του κύκλου ζωής
της ψηφιακής επιµέλειας. Η διαλειτουργικότητα
των µεταδεδοµένων µπορεί επίσης να βοηθήσει
στον σχεδιασµό αυτόµατων (ή ηµιαυτόµατων) συστηµάτων αντιστοίχισης δεδοµένων που να µπορούν να µετασχηµατίσουν τα αποθηκευµένα δεδοµένα από το ένα σχήµα στο άλλο.
Μοντέλα και κοινότητες χρηστών: Η µοντελοποίηση χρήσης προϋποθέτει την ανάλυση
της συµπεριφοράς των χρηστών χρησιµοποιώντας ποιοτικές και ποσοτικές µεθόδους. Η ανάλυση αυτή αποτελεί µια διαδικασία ανακάλυψης
γνώσης από δεδοµένα που συλλέγονται κατά την
αλληλεπίδραση των χρηστών µε ένα πληροφοριακό σύστηµα. Η παραγόµενη γνώση αφορά ου136

σιαστικά στους τρόπους χρήσης των πόρων και
στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών εξατοµίκευσης (π.χ., συστάσεις, φιλτράρισµα κ.λπ.). Ο τοµέας των πληροφοριακών συστηµάτων και αξιολόγησης υπηρεσιών παρέχει ισχυρά εργαλεία
ανάλυσης για τη συµπεριφορά των χρηστών. Μέθοδοι συσταδοποίησης, ταξινόµησης και εξόρυξης κανόνων συσχέτισης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανακάλυψη των γενικευµένων
µοντέλων χρήσης (π.χ., των κοινοτήτων χρηστών)
και στερεοτύπων από τα αρχεία καταγραφής, δεδοµένα παρατήρησης, καθώς και ίχνη που παράγονται από την αλληλεπίδραση µε πόρους,
όπως οι κοινωνικές ετικέτες και οι σχολιασµοί.
Ειδικά για το πεδίο του Web 2.0, λίγη έρευνα έχει γίνει προκειµένου να διερευνηθούν οι δυνατότητές του σε αναζήτηση πληροφοριών και
µοντελοποίηση γνώσης. Γι’ αυτό τον σκοπό νέες
και πιο αποτελεσµατικές µέθοδοι µέτρησης της
οµοιότητας και αλγόριθµοι κατάταξης απαιτούνται που να µπορούν να αντιµετωπίσουν κοινότητες χρηστών συγκεκριµένων πεδίων. Επίσης,
θεωρούµε την ασφάλεια ως ένα σηµαντικό στοιχείο της ψηφιακής επιµέλειας, ειδικότερα των
διεργασιών της εισαγωγής δεδοµένων και της διαχείρισης των αποθετηρίων. Επιπλέον, η ασφαλής καταγραφή της εµπειρίας του χρήστη, ιδιαίτερα στο περιβάλλον του Web 2.0, είναι ένα
ανοικτό ερευνητικό ζήτηµα που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Στη ΜΟΨΕ διεξάγεται
έρευνα στη διαχείριση και αντιµετώπιση αντίστοιχων θεµάτων ασφαλείας, ώστε να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε µια πιο ανθεκτική
υποδοµή ψηφιακής επιµέλειας.
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Μοντέλα ροών εργασίας για εισαγωγή και
διατήρηση δεδοµένων: Μια ποικιλία από ροές εργασίας πρέπει να σχεδιαστούν και να χρησιµοποιηθούν κατά τη διαδικασία της ψηφιακής επιµέλειας. Από τη µια πλευρά, οι ροές εργασίας
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να περιγράψουν διαρθρωµένες λειτουργίες όσον αφορά στα
ίδια τα δεδοµένα, όπως η σωστή σειρά των βηµάτων στην εισαγωγή/ενηµέρωση και η επιµέλεια
διαφορετικών ψηφιακών αντικειµένων. Ροές εργασίας µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για
να διευκολυνθεί η διαδικασία εισαγωγής ψηφιακών αντικειµένων, καθώς µπορούν να περιγράψουν ολόκληρη τη διαδικασία της εισαγωγής,
της επικύρωσης και της αποδοχής των ψηφιακών
αντικειµένων, αποθηκευµένων σε µια ποικιλία
µορφών. Τέλος, η όλη διαδικασία της ψηφιακής
επιµέλειας µπορεί να µοντελοποιηθεί, να περιγραφεί και να βελτιστοποιηθεί χρησιµοποιώντας
ροές δεδοµένων, οι οποίες θα πρέπει να είναι
ευέλικτες, εύκολα διαµορφώσιµες και να µπορούν να έχουν διάφορα επίπεδα αυτοµατισµού.
Ως µέλος της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για
ψηφιακές υποδοµές στις τέχνες και τις επιστήµες του ανθρώπου DARIAH–Digital Research
Infrastructure for the Arts and Humanities (http://
www.dariah.eu), η Μονάδα Ψηφιακής Επιµέλειας εργάζεται σε ζητήµατα σχεδίασης των υποδοµών ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα
στους τρόπους εργασίας των εµπλεκοµένων
επαγγελµατικών και επιστηµονικών κοινοτήτων,
καθώς και των υπηρεσιών αποθετηρίου.
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Συµπεράσµατα
Οι τεχνολογίες παραγωγής ψηφιακών πόρων
είναι πλέον αρκετά εύχρηστες και προσιτές, µε
αποτέλεσµα χρήστες από διάφορα πεδία να
µπορούν να παράγουν και να διαχέουν ψηφιακή πληροφορία. Ως αποτέλεσµα σήµερα παράγονται τεράστιοι όγκοι ψηφιακού υλικού, σηµαντικό µέρος των οποίων αφορούν στην πολιτιστική κληρονοµιά. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των
τεχνολογιών του Ιστού 2.0 (Web 2.0) δίνει στους
χρήστες τη δυνατότητα εισαγωγής µεταδεδοµένων
που αποσκοπούν στον σχολιασµό και την ερµηνεία των ψηφιακών πόρων, επάγοντας µια νέα
εκρηκτική αύξηση της πληροφορίας. Η ψηφιακή
επιµέλεια, µε διεπιστηµονική προσέγγιση, επιδιώκει να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των ψηφιακών πόρων, τη µακροπρόθεσµη διατήρησή
τους, τη θεµατική οργάνωση, τη σηµασιολογική
συσχέτιση και την αποτύπωση του πλαισίου αναφοράς τους, έτσι ώστε να είναι εφικτή η µελλοντική πρόσβαση, η χρήση και η δηµιουργία νέων
χρήσεων των πόρων. Στην Ελλάδα έχουν ήδη αναληφθεί δράσεις για την επιµέλεια των ψηφιακών
συλλογών, οι οποίες µπορούν επωφελώς να
αξιοποιηθούν από τους φορείς που παράγουν
και διαχειρίζονται ψηφιακό περιεχόµενο.
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Παύλος, Affiches Massicotée, 1964
Συλλογή Μπέλτσιου από τον κατάλογο «Οι Πρωτοπόροι», µια άποψη της
τέχνης στην Ελλάδα το δεύτερο µισό του 20ου αι.

Η µουσειακή
πολιτική στον
καιρό της
παγκοσµιοποίησης

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ*

O νέος ρόλος των µουσείων και η αναθεώρηση των ορισµών
Η παγκοσµιοποίηση και η κυριαρχία της
αγοράς έχουν επιδράσει καταλυτικά και τείνουν
να αλλάξουν ριζικά τον θεσµικό ρόλο, τη λειτουργία και τη θέση του µουσείου µέσα στην κοινωνία. Ο νέος ρόλος του µουσείου υποδηλώνεται ακόµη και από την αλλαγή των ορισµών,
όπου παρατηρείται µια µετάθεση του κέντρου
βάρους από τη συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, µελέτη και έκθεση, στην κοινοποίηση µε τρόπο ελκυστικό, µε σκοπό όχι τόσο τη διαπαιδαγώγηση του κοινού, όσο την απόλαυση, την ηδονή, τη διασκέδαση. Ο ορισµός του ICOM (Conseil

*

Η Μαρίνα Λαµπράκη–Πλάκα είναι καθηγήτρια
Ιστορίας της Τέχνης, διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης.
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International des Musées) του 1974 χαρακτήριζε το Μουσείο ως «Institution permanente sans but
lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public…»1. Το 1905, το ICOFOM
(Comité International pour la Muséologie), που συνήλθε στο Calgary του Καναδά, προτείνει ένα νέο
ορισµό, σύµφωνα µε τον οποίο ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του µουσείου µετατίθεται
από την αρχή στο τέλος· µεταβολή ιεραρχική σηµαίνουσα, ενώ εξαφανίζεται τελείως ο χαρακτηρισµός του µουσείου ως θεσµού διαρκείας.
Οι ανατρεπτικές αλλαγές που παρατηρούνται
στον χώρο των µουσείων οδήγησαν σε µια ανοιχτή συζήτηση ανάµεσα σ’ όλα τα µέλη του ICOM
(µέσω Internet κυρίως) για την αναθεώρηση του
ορισµού. Οι κυριότερες προτάσεις δηµοσιεύονται σ’ έναν τόµο που εκδόθηκε πρόσφατα2.

Ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας του µουσείου σήµερα
Τα µουσεία χάνουν τον µη κερδοσκοπικό τους
χαρακτήρα και αποβλέπουν στην αύξηση των εισπράξεών τους, καθώς περιορίζονται οι κρατικές επιχορηγήσεις. Η κρατική επιχορήγηση στην
Ελλάδα είναι πολύ πενιχρή. Η Ισπανία διαθέτει
259 εκατ. € για την ενίσχυση των µουσείων. Από
αυτά το Μουσείο Reina Sofia θα λάβει το 2008
58,36 εκατ. € και το Μουσείο Prado 44,5 εκατ.
€. Η Εθνική Πινακοθήκη µε παραρτήµατα στην
Κέρκυρα, Σπάρτη, Ναύπλιο και στο Γουδί
(Εθνική Γλυπτοθήκη) ελάµβανε 1,5 εκατ. € ετήσια επιχορήγηση έως τον ∆εκέµβριο του 2007.
Για τον σκοπό αυτό τα µουσεία προσανατολί143

ζονται σε εκθέσεις που είναι προορισµένες να
προσελκύσουν το µεγάλο κοινό. Σ’ αυτό το
θέµα και στους κινδύνους που συνεπάγεται µια
ανάλογη επιλογή θα επανέλθουµε. Παράλληλα
αναπτύσσουν εµπορικές δραστηριότητες όπως
πωλητήρια, καφέ, εστιατόρια ή ενοικιάζουν
τους χώρους τους για κοινωνικές εκδηλώσεις: δεξιώσεις, gala, δηµοπρασίες, επιδείξεις µόδας κ.ά.
Ο Jean Michel Tobelem στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Le nouvel âge des Musées3 επισηµαίνει
τον κίνδυνο µιας «ντισνεϋλαντοποίησης» των
µουσείων, που τείνουν να εξοµοιωθούν µε τα
πάρκα του πολιτιστικού τουρισµού που δηµιουργούνται παντού στον κόσµο (Parc de la Villette στο Παρίσι, το πολιτιστικό πάρκο του Calatrava στη Valencia κ.λπ.). O Pierre Rosenberg, τέως
διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου και
Ακαδηµαϊκός, προλογίζοντας το βιβλίο, που
προαναφέραµε, εκφράζει την ανησυχία του για
την αυξανόµενη τάση των µουσείων να παράγουν
γεγονότα µε σχεδόν αποκλειστικό σκοπό την
προσέλκυση του µεγάλου κοινού.

Ο νέος ρόλος του µουσείου στην κοινωνία
O Pierre Rosenberg επισηµαίνει επίσης την τεράστια αλλαγή που παρατηρείται στη θέση
του µουσείου στην κοινωνία και στη συνείδηση
του κοινού. Ένας θεσµός «απαξιωµένος» –σύµφωνα µε τον λόγο του– έως το 1960 ξαφνικά έγινε το επίκεντρο της προσοχής του µεγάλου κοινού και της Πολιτείας. Πού οφείλεται άραγε
αυτή η αλλαγή; ∆εν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι η
αλλαγή αυτή συµπίπτει µε την έκρηξη της µα144

ζικής κατανάλωσης που τείνει να µεταβάλει τα
πολιτιστικά αγαθά σε καταναλωτικά προϊόντα.
Ιδιαίτερα όµως µε τα µουσεία και τα έργα τέχνης συνδέεται και ένα άλλο γεγονός: η µεγάλη
διάδοση της εικόνας και µάλιστα της ψηφιακής
εικόνας που συντελεί στην ευρύτατη διάδοση και
στην ακτινοβολία του έργου τέχνης. Η έκρηξη
των τιµών στο χρηµατιστήριο της τέχνης στη δεκαετία του 1980, ο χορός των εκατοµµυρίων δολαρίων που ξεκίνησε µε την εισβολή του ιαπωνικού κεφαλαίου στην αγορά, το σύνδροµο Van
Gogh και Picasso δεν είναι άσχετα µε τη διάδοση της ψηφιακής εικόνας, µε την εικονολατρική,
εικονολαγνική εποχή στην οποία ζούµε. Όπως
το είχε προβλέψει ο Walter Benjamin4, αλλά, από
µια άποψη, και ο André Malraux5 στο Φανταστικό Μουσείο, η αναπαραγωγή αυξάνει την αίγλη, την ακτινοβολία του έργου τέχνης. Οι αναπαραγωγές και οι ψηφιακές εικόνες λειτουργούν
όπως τα εικονίσµατα που πωλούνταν άλλοτε
στα µεγάλα προσκυνήµατα διαδίδοντας και αυξάνοντας την ακτινοβολία της θαυµατουργής εικόνας.

Η νέα µουσειακή αρχιτεκτονική. Οι καθεδρικοί ναοί της τέχνης
Τα πολυτιµότατα έργα τέχνης, αξίας πολλών
δισεκατοµµυρίων, δεν µπορούν πλέον να στεγαστούν σε σεµνά κτίρια, αλλά απαιτούν, διεκδικούν τη στέγασή τους σε αληθινές µοντέρνες
καθεδρικές. Τα παλαιότερα µουσεία ήταν κτίρια
µνηµειακά, επιβλητικά, που, λόγω και του χρόνου της δηµιουργίας του θεσµού, υιοθετούσαν
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τη νεοκλασική αρχιτεκτονική. Οι επιβλητικές
προσόψεις µε κιονοστοιχίες και πρόπυλα αποτελούσαν µια µεταφορική εικόνα της ιδέας του
µουσείου ως ναού, όπου έπρεπε να προσέρχεται ο πιστός µε δέος και ευλάβεια για να επικοινωνήσει σιωπηλά και µε αυτοσυγκέντρωση µε
τα αριστουργήµατα. Η εικόνα αυτή ανατράπηκε µε την ανάπτυξη του µαζικού πολιτιστικού
τουρισµού. Τα πρώτα µουσεία της µοντέρνας αρχιτεκτονικής της Σχολής Bauhaus ήταν κτίρια
γυάλινα, ανοιχτά. Σήµερα, αυτά τα µουσεία
µοιάζει να µην παρέχουν επαρκή προστασία για
τους θησαυρούς που περικλείουν.
Η αρχιτεκτονική των νέων µουσείων γίνεται
ολοένα και πιο προκλητικά επιδεικτική, ακολουθώντας µια τάση µεταµοντέρνας συνθήκης
που τείνει να µεταβάλει την πόλη σε σκηνικό
µιας απέραντης καταναλωτικής γιορτής. Αν για
τον Frank Lloyd Right το Μουσείο Guggenheim
ήταν µια αναζήτηση µορφική και λειτουργική, το
οµώνυµο Μουσείο του Bilbao από τον Frank Gehry, το Μουσείο του Beaubourg από τον Renzo
Piano και τον Richard Rogers, το Μουσείο του
Milwaukee του Calatrava, τα διάφορα µουσεία
που σχεδιάζονται από τους αρχιτέκτονες–βεντέτες ανά τον κόσµο, το Μουσείο της Zaha Hadid στο Abοu–Dhabi καθώς και το νέο Μουσείο
Guggenheim στην ίδια περιοχή πάλι από τον Gehry δεν έχουν αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργικότητα. Οι πιο διάσηµοι σταρ της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής επιδεικνύουν τις ευφάνταστες
ικανότητές τους στη µουσειακή αρχιτεκτονική.
Εκτός από τους αρχιτέκτονες που προαναφέραµε, νέα µουσεία έχουν σχεδιάσει οι Tadeo
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Ando, Norman Foster, Rem Coolhaas, Libeskind,
Meier, J. Nouvel και ο δικός µας Bernard Tshoumi. Τα νέα επιβλητικά µουσειακά κτίρια, έργα τέχνης αυτά καθ’ αυτά, αναζητούν την επιδεικτική πρωτοτυπία για δύο κυρίως λόγους: για να
προσελκύσουν το κοινό µε το ίδιο το κέλυφός
τους, µε την ίδια τη µορφή τους, όπως συµβαίνει µε το Bilbao (που η συλλογή του δεν είχε ιδιαίτερες αξιώσεις), ή για να δηλώσουν ότι είναι
µνηµειακές λειψανοθήκες, που ως άλλες καθεδρικές φυλάσσουν ανεκτίµητους θησαυρούς
και είναι άξιες ενός µαζικού προσκυνήµατος.
H περίπτωση του Bilbao αξίζει της προσοχής
µας. Μια οµιχλώδης βιοµηχανική πόλη του
ισπανικού βορρά µε 370.000 κατοίκους, κυρίως
Βάσκους, βλέπει τη βιοµηχανία σιδήρου, τα
ναυπηγεία, την αλιεία της, το λιµάνι της να παρακµάζουν. Η τοπική κυβέρνηση και οι δηµοτικές αρχές εκπονούν ένα πρόγραµµα ανανέωσης
της οικονοµίας της πόλης µε στροφή προς την
τουριστική βιοµηχανία από το 1992. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει εκσυγχρονισµό λιµανιού,
κατασκευή οδικού δικτύου, ανακαίνιση προσόψεων πόλεως, δηµιουργία συνεδριακού κέντρου, µεγάρου µουσικής και αεροδροµίου, που
παραγγέλλονται σε διάσηµους αρχιτέκτονες
–Foster, Calatrava, Pelli, Stern– µε αποκορύφωµα το Mουσείο Guggenheim, φαντασιακή σύλληψη του Frank Gehry. Το µουσείο που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 1997 προσείλκυσε
τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του 1.360.000
επισκέπτες. Επενδύθηκαν 132 εκατ. €, 84 εκατ.€
στο κτίριο και 36 εκατ. € για αγορές, ενώ 12
εκατ. € πληρώθηκαν στο κεντρικό µουσείο
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Guggenheim για τον δανεισµό των συλλογών στα
εγκαίνια του µουσείου. Η εταιρεία ΒΙΤ (Bilbao
Iniciativas Turistas) επένδυσε στο πρόγραµµα
1,5 δισεκατ. δολάρια. Το Bilbao από ασήµαντη
βιοµηχανική πόλη του βορρά της Ισπανίας µεταβλήθηκε σε τουριστικό και πολιτιστικό προορισµό.
Τα «προσκυνήµατα» του Μεγάλου Λούβρου,
της Tate Modern, του Prado ή του Guggenheim
µπορούν να παραλληλιστούν στην εποχή µας µε
τα µεγάλα θρησκευτικά προσκυνήµατα του
Santiago της Compostella, της Λούρδης ή της Παναγίας της Τήνου, τηρουµένων των αναλογιών. Η
περίπτωση του Λούβρου είναι επίσης δηλωτική. Το πρόγραµµα ανακαίνισης και επέκτασης,
που αποφασίστηκε από τον Γάλλο Πρόεδρο
François Mitterand το 1981 και ανατέθηκε στον
διάσηµο αρχιτέκτονα Pei, η νέα µορφή του
µουσείου µε την περιβόητη και πολυσυζητηµένη πυραµίδα, επέφεραν µια ριζική αλλαγή στον
ίδιο τον οργανισµό και στη λειτουργία του µουσείου αλλά και στην απήχησή του στο κοινό. Τα
έργα ολοκληρώθηκαν το 2001 και στοίχισαν 7 δισεκατ. φράγκα (το µουσείο είχε ιδρυθεί το
1793). Τριπλασίασε την έκτασή του από 57.000
µ2 σε 180.000 µ2, ενώ διπλασιάστηκαν οι επισκέπτες από 2,8 εκατοµµύρια την περίοδο
1980–1988, σε 6 εκατ. το 1998. Είναι από τα πιο
πολυσύχναστα µουσεία του κόσµου µαζί µε τη
National Gallery της Washington και το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Ποσοστό 20–30%
του προϋπολογισµού καλύπτεται από τα έσοδα του µουσείου. Το νέο Λούβρο επέβαλε την
αναδόµηση του οργανισµού, µε δηµιουργία ανε148

ξάρτητης διοίκησης µε πρόεδρο που συγκεντρώνει ιδιότητες επιστηµονικές και διευθύνοντος συµβούλου επιχείρησης. Οι διάφορες διευθύνσεις από 7 έγιναν 16 µε έµφαση στον επικοινωνιακό χαρακτήρα του µουσείου.

Το φαινόµενο του µουσειακού νοµαδισµού
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, τα µεγάλα και ξακουστά µουσεία αντιπροσωπεύουν
brandnames. Έτσι µπορούν να πωλήσουν τον τίτλο τους, πράγµα που κάνει µε επιτυχία εδώ και
µερικά χρόνια το Μουσείο Guggenheim, το
οποίο έχει δηµιουργήσει καµιά δεκαριά αντένες
ανά τον κόσµο: από το παλαιότερο της Βενετίας,
ως τα Mουσεία του Λας Βέγκας, του Bilbao, του
Βερολίνου, του Μεξικού (Guadalahara), της Σιγκαπούρης, της Κίνας, του Abou–Dhabi και έπεται συνέχεια. Ο νέος διευθυντής Thomas Krenz
περιέγραφε το 2000 σε µια διάλεξη τον νέο ρόλο
του µουσείου: «Φανταστείτε ένα µουσείο σε
διαρκή κίνηση. Το Guggenheim δεν είναι τόπος,
είναι άποψη, είναι ό,τι µπορείτε να φανταστείτε, είναι πολιτιστικός παράγων που απευθύνεται σε όλους»6 (agent de la culture pour tous). Το
Μουσείο Ermitage της Αγίας Πετρούπολης, µε διευθυντή τον δραστήριο Michaïl Piotrovsky, έχει
αναπτύξει µεγάλη ενεργητικότητα στον τοµέα
αυτό. Στο Λονδίνο, το Μουσείο Somerset House
διαθέτει αίθουσες που ονοµάζονται Ermitage
Rooms. Το Ermitage, σε συνεργασία µε το Μουσείο Guggenheim, εγκαινίασε το 2001 ένα µουσείο
που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Rem Coolhaas στο
ξενοδοχείο–casino του Las Vegas, The Venetian
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Resort Hôtel–Casino, όπου παρουσιάζονται έργα
των Matisse, Picasso, Gauguin και Cézanne από
τις συλλογές τους.
Η λογική της δηµιουργίας παραρτηµάτων
βασίζεται στην ιδέα ότι προπαγανδίζουν, διαφηµίζουν το µητροπολιτικό µουσείο. Το συµβόλαιο του Guggenheim µε το Ermitage είναι πενταετές. Επρόκειτο να συνεργαστούν στο νέο µουσείο Guggenheim που σχεδιάστηκε από τον Gehry για τη Νέα Υόρκη και δεν κατασκευάστηκε
τελικά. Το Ermitage εξάλλου ενδιαφέρεται να
αποκτήσει σύγχρονα έργα τέχνης. Το Μουσείο
Καλών Τεχνών του Huston υπέγραψε συµφωνία
το 2000 µε το Mουσείο Pouchkine της Μόσχας για
την κυκλοφορία µιας έκθεσης µε θέµα τη γαλλική
ζωγραφική στο µουσείο της Μόσχας. Η συλλογή
Ludwig έχει δηµιουργήσει αντένες στις πρώην
Ανατολικές Χώρες. Το Μουσείο της Βοστόνης δηµιούργησε παράρτηµα στη Nagoya της Ιαπωνίας
µε ενοίκιο ενός εκατοµµυρίου τον χρόνο, µε συµβόλαιο εικοσαετούς διαρκείας (4 εκθέσεις διαρκείας πέντε ετών και 40 εκθέσεις διαρκείας 6 µηνών).
Ακόµη πιο εντυπωσιακή είναι η τελευταία συµφωνία ανάµεσα στο Λούβρο και στο Εµιράτο του
Abou–Dhabi, όπου για ένα ποσό 400.000.000 €
το ξακουστό παρισινό µουσείο παραχωρεί τον
τίτλο του για 30 χρόνια και 300 έργα από τις
εθνικές συλλογές της Γαλλίας, που θα στεγαστούν, ξεριζωµένα σε άξενο πολιτισµό, στο νέο
µουσείο, το οποίο ανέλαβε να σχεδιάσει ο Γάλλος αρχιτέκτονας Jean Nouvel, στο τεχνητό νησί
Saadiyat (Nησί της Eυτυχίας). Παράλληλα, το µη150

τροπολιτικό µουσείο θα εκπαιδεύσει µουσειολογικά το απαραίτητο προσωπικό και θα οργανώνει εκθέσεις στο νέο εξωτικό Λούβρο. Εξάλλου, από πέρυσι λειτουργεί στο Abou–Dhabi αντένα του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης. Παραρτήµατα έχει δηµιουργήσει το Λούβρο στην
Atlanda των Ηνωµένων Πολιτειών, ενώ το Beaubourg, που έχει ήδη µία αντένα στο Hong Kong,
ετοιµάζεται να αναλάβει την κηδεµονία ενός νέου
µουσείου στο Metz και στη Lens της Γαλλίας.
∆εν αντιµετωπίζουµε αρνητικά τη νέα αυτή
πραγµατικότητα. Ίσως θα έπρεπε να την εξετάσουµε προσεκτικά, δεδοµένου ότι η χώρα µας
διαθέτει άπειρες δυνατότητες, κυρίως µε τις αρχαιότητές µας που βρίσκονται στις αποθήκες.
Προσεκτικές και συµφέρουσες συµφωνίες δανείων διαρκείας θα µας επέτρεπαν ίσως να εκσυγχρονίσουµε τα µουσεία µας.
Τον νοµαδισµό των µουσείων παρακολουθεί
από κοντά ο νοµαδισµός των διευθυντών µουσείων. Το παράδειγµα του Pontus Hulten, που
ανέλαβε τη διεύθυνση του Centre Pompidou
όταν εγκαινιάστηκε, έχουν ακολουθήσει δεκάδες άλλες περιπτώσεις. Ο Ισπανός Vicente Todoli
είναι επικεφαλής της Tate Modern, ο Γάλλος Guy
Cogeval διευθύνει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης
του Montreal, ο Βρετανός Richard Rogers βρίσκεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης, ο επίσης Βρετανός David Elliott στο Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης της Στοκχόλµης και αργότερα στο Mori Art Museum του Τόκιο. Εξάλλου η
κυρία Mori µετέχει στο ∆.Σ. της Royal Academy
του Λονδίνου, ενώ στο συµβουλευτικό σώµα του
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ιαπωνικού µουσείου βρίσκουµε τα ονόµατα
των διευθυντών του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Ν. Υόρκης, της Tate Gallery και της Royal
Academy7.

Η διοίκηση των µουσείων
Η διοίκηση των µουσείων υπέστη βαθύτατες
αλλαγές και µεταµορφώσεις υπό την πιεστική
επίδραση της παγκοσµιοποίησης και της έκρηξης του πολιτισµού της αγοράς. Οι παλαιοί
επιµελητές–διευθυντές, µε καθαρά τεχνοϊστορική και µουσειολογική παιδεία και προέλευση
από την υπαλληλική ιεραρχία των επιµελητών, τείνουν να αντικατασταθούν από τον διευθυντή–manager. Στην ιδανική περίπτωση, ο
νέος διευθυντής πρέπει να συνδυάζει την επιστηµονική κατάρτιση µε τις ικανότητες του διευθύνοντος συµβούλου, που διαθέτει ενθουσιασµό, πάθος, δυναµισµό, νέες ιδέες, τόλµη και
δυνατότητα εξεύρεσης χρηµατικών πηγών. Με
άλλα λόγια, ο διευθυντής οφείλει να διαθέτει
στρατηγικές ικανότητες ανάπτυξης του µουσείου, εκτός από τον παραδοσιακό του ρόλο της
συντήρησης, του εµπλουτισµού, της µελέτης, της
έκθεσης των συλλογών του µουσείου. Ο επιµελητής αναλαµβάνει νέους ρόλους πέρα από
τους παραδοσιακούς. Γίνεται σεναριογράφος µεγάλων αφηγηµατικών εκθέσεων, συνεργάτης
του σκηνογράφου–αρχιτέκτονα.

Η νέα εκθεσιακή πολιτική των µουσείων
Ξαναγυρίζω στο θέµα της νέας εκθεσιακής πο152

λιτικής των µουσείων. Το άρθρο 128 της Συνθήκης του Maastricht προβλέπει τον σεβασµό της
εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας των κρατών–µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενθάρρυνση της αλληλογνωριµίας τους για τη βαθύτερη κατανόηση, αλλά και για την πνευµατική εµπειρία που θα προέκυπτε από ανάλογη
επικοινωνία. Στην πραγµατικότητα, το άρθρο
αυτό παρέµεινε ανενεργό, µια ευχή χωρίς υποστήριξη από συγκεκριµένες πολιτικές. Αν µελετήσουµε τους τίτλους των blockbusters εκθέσεων που διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια από
τα µεγάλα µουσεία, θα διαπιστώσουµε ότι παρατηρείται µια ανησυχητική επανάληψη και
ανακύκλωση των ίδιων ονοµάτων και θεµάτων
µε µικρές διαφοροποιήσεις. Κυριαρχούν οι καλλιτέχνες–βεντέτες των αιθουσών δηµοπρασιών
και του µεγάλου κοινού. Έχει ελπίδες µια έκθεση
ελληνικής τέχνης να διασπάσει αυτό τον κλοιό
και να αποκαλύψει στο αγγλικό, γερµανικό, γαλλικό, ιταλικό κοινό µεγάλους καλλιτέχνες και
σπουδαία αριστουργήµατα; Οι πολυετείς προσπάθειές µου ως διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης σ’ αυτόν τον τοµέα έχουν αποβεί
άκαρπες. Είµαστε καταδικασµένοι σε αποµόνωση. Τελικά, είναι το εµπόριο της τέχνης που
καθορίζει τι είναι άξιο να βλέπουµε. Όλοι µας
πέφτουµε θύµατα αυτών των νέων ηθών που
υπαγορεύονται από τη νέα τάξη πραγµάτων.
Ίσως µια διέξοδο σ’ αυτό το πρόβληµα προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας, που έδωσε τη δυνατότητα στην Εθνική Πινακοθήκη,
όπως και σε άλλα µουσεία, να ψηφιοποιήσει τις
συλλογές της και να δηµιουργήσει προγράµµα153

τα όπως τα Memorabilia, που επιτρέπουν την
επίσκεψη των συλλογών της µε πολλούς τρόπους: το πρόγραµµα συµπληρώνεται από ξεναγήσεις οπτικές και ακουστικές σε τέσσερις
γλώσσες. Ένα θαυµάσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα συµπληρώνει αυτό το έργο, στο οποίο
δούλεψε όλο το επιστηµονικό προσωπικό του
µουσείου. Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί και θα τεθεί στη διάθεση του ελληνικού
και διεθνούς κοινού τους επόµενους µήνες.
Ένα νέο πρόγραµµα από την Κοινωνία της
Πληροφορίας που εξασφάλισε ο Όµιλος Φίλων
της Εθνικής Πινακοθήκης θα µας επιτρέψει να
συµπληρώσουµε και να αξιοποιήσουµε το ψηφιοποιηµένο υλικό για µια πιο ολοκληρωµένη
επαφή του κοινού µε το µουσείο και τις δράσεις
του.

Η νέα µουσειολογική πραγµατικότητα
στην Ελλάδα
Είναι εύλογο να αναρωτηθούµε αν τελικά οι
αλλαγές που σκιαγραφήσαµε και που έχουν αλλάξει ριζικά τον παγκόσµιο χάρτη της µουσειολογίας επηρέασαν την Ελλάδα και ιδιαίτερα το
Μουσείο που έχω την τιµή και την ευθύνη να διευθύνω επί δεκαέξι χρόνια. Όσοι ζουν στον ελληνικό χώρο έχουν διαπιστώσει αυτές τις αλλαγές: οργάνωση µεγάλων εκθέσεων που έφεραν
στο µουσείο περισσότερο από 4,5 εκατ. επισκέπτες. Μερικές µάλιστα ξεπέρασαν τους
600.000 επισκέπτες όπως οι δύο εκθέσεις «Από
τον Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν» και «Ελ Γκρέκο,
Ταυτότητα και µεταµόρφωση». Αλλαγή στη νο154

οτροπία της διοίκησης προς µια πιο επιχειρησιακή αντίληψη, που προσείλκυσε χορηγικά κεφάλαια µε τα οποία καλύφθηκε το 60% έως και
το 100% του προϋπολογισµού των δράσεων. Αλλαγή στον τρόπο παρουσίασης των εκθέσεων
που ανατίθενται πλέον σε ειδικούς αρχιτέκτονες και designers, οι οποίοι συνεργάζονται στενά µε το εξαίρετο επιστηµονικό µας προσωπικό. Αλλαγή στον τρόπο προβολής των γεγονότων
και των δράσεων µέσα από τα µαζικά µέσα µε τη
συµµετοχή διακεκριµένων ηθοποιών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.
Παράλληλα, το µουσείο εκσυγχρονίστηκε
και οι µόνιµες συλλογές παρουσιάστηκαν µε σύγχρονο µουσειολογικό τρόπο που φωτίζει όχι
µόνο την εξέλιξη της τέχνης αλλά και το παράλληλο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. ∆ηµιουργήσαµε νέα παραρτήµατα: στο ήδη υπάρχον της Σπάρτης, προστέθηκαν τα παραρτήµατα της Κέρκυρας, του Ναυπλίου και η Γλυπτοθήκη στο Γουδί. Με την επέκταση του µουσείου
που έχει ήδη δροµολογηθεί και που προσθέτει
6.000 µ2 στο υπάρχον κτίριο, ολοκληρώνεται ένα
πρόγραµµα ανάπτυξης του µουσείου. Σε όλα
αυτά πρέπει να προσθέσουµε και την αγορά σηµαντικών έργων τέχνης όπως δύο πινάκων του
El Greco που έγινε µε πανελλήνιο έρανο. Πέραν
της συλλογής των χρηµάτων, η κινητοποίηση
αυτή και η ευρεία δηµοσιότητα που δόθηκε στο
γεγονός ευαισθητοποίησε τον απλό κόσµο να
συµµετέχει σε θέµατα που σχετίζονται µε την τέχνη και την καλλιτεχνική κληρονοµιά. Το παράδειγµα της Εθνικής Πινακοθήκης ακολούθησαν και πολλά άλλα µουσεία και πολιτιστικά
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ιδρύµατα στην Ελλάδα µε ανάλογη επιτυχία. Το
θετικό συµπέρασµα είναι ότι η είσοδος της τέχνης στην κοινωνία της κατανάλωσης και της
παγκοσµιοποίησης πολλαπλασίασε το κοινό
της τέχνης και στη χώρα µας.
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Παράδοση,
φολκλόρ και
έθνικ

Η ελληνική µουσική
παράδοση από την
αστικοποίηση στην
παγκοσµιοποίηση

ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΒΑΣ*

Συχνά διαπιστώνουµε τη σύγχυση
που υπάρχει, όχι µόνο στο πλατύ κοινό αλλά και στους ίδιους τους µουσικολόγους,
τους µουσικούς και τους δηµοσιογράφους, σχετικά µε τη χρήση –και την κατάχρηση– των
όρων παραδοσιακό, δηµοτικό, λαϊκό, αυθεντικό, φολκλορικό και έθνικ.
Θεωρούµε λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιµο να επιχειρήσουµε µια διασάφηση αυτών των προσδιορισµών σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά, το περιεχόµενο και τις λειτουργίες τους, ώστε να
προτείνουµε κάποια κριτήρια για τα… «ρούχα του
βασιλιά», τόσο τα παλαιά όσο και τα καινούργια!

*

Ο Λάµπρος Λιάβας είναι καθηγητής Εθνοµουσικολογίας του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
πρόεδρος του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων Κέντρου Εθνοµουσικολογίας.
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Πρωταρχική πηγή και σηµείο αναφοράς παραµένει πάντοτε η λαϊκή µουσική παράδοση, η
οποία, για να εκτιµηθεί, πρέπει να ορίζεται και
να τοποθετείται σε τόπο, χρόνο και κοινωνική
οµάδα και όχι ν’ αντιµετωπίζεται σαν ένα µουσειακό αντικείµενο–προϊόν µουσικής αρχαιολογικής ανασκαφής. Είναι ένας ζωντανός οργανισµός που εξελίσσεται, παρακολουθώντας τη
δυναµική της οµάδας µε την οποία συνδέεται και
της οποίας αποτελεί σύµβολο ταυτότητας, κώδικα έκφρασης κι επικοινωνίας.
Μ’ αυτή την έννοια, η παραδοσιακή µουσική,
το τραγούδι και ο χορός δεν µπορούν να θεωρηθούν ξεκοµµένα από τον χώρο, την εποχή,
τους ανθρώπους και τις συνθήκες επιτέλεσής
τους. Συχνά, συνδέονται άµεσα µε έθιµα και τελετουργίες, σοφά τοποθετηµένα στον ετήσιο κύκλο και στον κύκλο ζωής των µελών της κοινότητας.
Γι’ αυτό και οι επιστήµονες–ερευνητές (εθνοµουσικολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, λαογράφοι κ.ά.) είναι υποχρεωµένοι ν’ αναπτύξουν
µια σύνθετη µεθοδολογία, ώστε να καταγράψουν
και να ερµηνεύσουν όχι απλώς ένα µουσικό
«έργο» (όπως συµβαίνει λ.χ. στη λόγια µουσική
της ∆ύσης) αλλά µια µουσική «ταυτότητα», µια
µουσική «ζωή», που δεν επιδέχεται µόνον αισθητικά κριτήρια «εκτέλεσης» ή «ερµηνείας»
αλλά –ως ζωή– προσεγγίζεται µέσα από µια σχέση βιωµατική, που συνδέεται άµεσα µε την κοινωνική πραγµατικότητα.
Καλείσαι, λοιπόν, µ' αυτούς τους ανθρώπους
να µοιραστείς –στο µέτρο του δυνατού– τα βιώ159

µατά τους, να δεις τον κόσµο µε τα δικά τους µάτια και ν’ ακούσεις µε τα δικά τους αυτιά. Μόνο
τότε επικοινωνείς µαζί τους και κοινωνείς τον
«πολιτισµό» τους, το ύφος και το ήθος που τους
χαρακτηρίζει και που υποψιάζεσαι ότι κρύβει
στοιχεία, αξίες που έχουν τη δύναµη να σε
συν–κινήσουν, συναντώντας τις δικές σου ανάγκες για έκφραση και επικοινωνία.
Είναι συχνό φαινόµενο, ιδιαιτέρως τις µεταπολεµικές δεκαετίες της έντονης αστικοποίησης, όλο αυτό το «αυθεντικό» πρωτογενές
υλικό να µεταλλάσσεται σε «φολκλόρ», δηλαδή
να αποκόβεται από τον τόπο, τον χρόνο ή ακόµη και από τους φορείς του και ν’ αναπαράγεται σε διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικούς
χώρους, συνήθως µε τη µορφή «αναβίωσης» ή
(ανα)παράστασης.
Το φαινόµενο αυτό χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των διαύλων επικοινωνίας
που έχει σήµερα το πλατύ κοινό µε τις µορφές
παραδοσιακής µουσικής, τραγουδιού και χορού,
συνήθως µέσα από οργανωµένες τοπικές γιορτές κι εκδηλώσεις, µουσικοχορευτικές παραστάσεις στα αστικά κέντρα καθώς και ηχητικές
καταγραφές στις ελεγχόµενες συνθήκες ενός
στούντιο.
Μ’ αυτή την έννοια, το φολκλόρ αποτελεί µια
εκδοχή–αποτύπωση (σαν µια φωτογραφία) του
παραδοσιακού, αποµονώνοντάς το όµως από το
κοινωνικό του πλαίσιο. Το πόσο «καθαρή» είναι
αυτή η φωτογραφία, οι λεπτοµέρειες στις οποίες εστιάζει ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον
του θεατή και η όλη τεκµηρίωση για τα εικονι160

ζόµενα, θεωρούµε ότι αυτά είναι τα βασικά κριτήρια αποτίµησης για την πιστότητα ή την απόκλιση της αναπαράστασης από το πρωτότυπο.
Παράλληλα, όµως, το φολκλόρ υπακούει
και σε άλλους κανόνες που σχετίζονται µε την
«οργάνωσή» του και την, ως ένα βαθµό, αναπόφευκτη τυποποίηση ώστε να υπηρετηθούν οι
«θεατρικές» συµβάσεις µιας δηµόσιας παρουσίασης. Το αποτέλεσµα κάθε φορά εξαρτάται
από τη γνώση, την εµπειρία και τη διαίσθηση
που αναπτύσσουν όσοι αναλαµβάνουν τη δύσκολη αποστολή να προσεγγίσουν και να βιώσουν το παραδοσιακό, ώστε ακολούθως να το
ανα–βιώσουν στη φολκλορική του εκδοχή.
Και, βεβαίως, στόχος δεν µπορεί να είναι η
όποια «αυθεντικότητα» (όπως πολλοί συχνά,
από άγνοια ή υποκριτικά, διατείνονται) αλλά κυρίως το να δώσουν σ’ ένα ευρύτερο κοινό αισθητική και ιδεολογική συν–κίνηση, καθώς κι
ερεθίσµατα και κίνητρα ώστε ν’ αναζητήσουν το
πρωτογενές υλικό, δηλαδή ολόκληρο το… παγόβουνο που κρύβεται κάτω από την κορυφή της
δηµόσιας παρουσίασης του.
Παράλληλα, δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί
πως «ό,τι παραδοσιακό» θεωρείται (εκ των προτέρων) «καλό κι αυθεντικό» (πόσο σχετικοί είναι
άλλωστε αυτοί οι όροι) και «ό,τι φολκλορικό,
ύποπτο και κατασκευασµένο», όπως συχνά
υποστηρίζουν µε αφοριστικό φανατισµό οι … ρατσιστές του χώρου.
Απλώς είναι δύο διαφορετικά πράγµατα, µε
κοινή καταγωγή και δοµή, τα οποία στη σύγ161

χρονη πραγµατικότητα συµβιώνουν κι αλληλοτροφοδοτούνται, αλλά επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες που δεν µπορεί η µία να αντικαταστήσει ή, έστω, να υποκαταστήσει την
άλλη.
Τώρα, το «έθνικ» είναι µια τελείως διαφορετική υπόθεση, χωρίς αυτή την άµεση κληρονοµική (έστω και υβριδική) σχέση που διακρίνει τη
µετάλλαξη του παραδοσιακού σε φολκλόρ.
Αν το φολκλόρ είναι τέκνο της αστικοποίησης,
το έθνικ αποτελεί προϊόν της παγκοσµιοποίησης,
µε κύριο χαρακτηριστικό τη µετάπλαση του παραδοσιακού µουσικού υλικού µέσα από τους κανόνες και τις τεχνικές ενός πολυεθνικού δισκογραφικού µάρκετινγκ, σε συνδυασµό και µε
άλλα µουσικά ιδιώµατα και άλλες φόρµες.
Σε µια φολκλορική (ανα)παράσταση ο οργανοπαίκτης εξακολουθεί να δρα ως εκπρόσωπος
της κοινότητας από την οποία προέρχεται και
κρίνεται ως προς τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες και ως προς τον σεβασµό στο πρωτογενές
υλικό της παράδοσής του. Όµως στο έθνικ διεκδικεί πλέον τον ρόλο επώνυµου καλλιτέχνη
και κρίνεται σε σχέση µε την επεξεργασία και ενσωµάτωση αυτού του υλικού σε τελείως διαφορετικές φόρµες και µουσικά ιδιώµατα (τζαζ,
ροκ, άλλες παραδοσιακές µουσικές κ.λπ.).
Μ’ αυτή την έννοια, το έθνικ συνδέθηκε συχνά
µε το όρο fusion, που θα τον αποδίδαµε ως σύντηξη, επειδή πολύ παραστατικά αναφέρεται στη
χηµική ένωση δύο διαφορετικών σωµάτων απ’
όπου προκύπτει ένα τρίτο, ξεχωριστό, µε νέες
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ιδιότητες. Κι αυτό ακριβώς το διακρίνει από το
µείγµα, όπου δεν προκύπτει νέα δηµιουργία, δεν
µεσολαβεί χηµική ένωση, και τα δύο σώµατα
απλώς ανακατεύονται χωρίς ν’ αποβάλλουν τις
αρχικές τους ιδιότητες, οδηγώντας όχι σε fusion
αλλά σε… confusion (σύγχυση)! Αν αναγάγουµε
αυτές τις έννοιες στη σύγχρονη µουσική πραγµατικότητα, θεωρούµε ότι ο παραλληλισµός είναι ιδιαίτερα εύγλωττος και διδακτικός!
Και για να φέρουµε ένα παράδειγµα: Ο ίδιος
οργανοπαίκτης, λ.χ. ο δεξιοτέχνης του λαϊκού
κλαρίνου Πετρολούκας Χαλκιάς, λειτουργεί:
– ως φορέας του παραδοσιακού ρεπερτορίου
όταν παίζει στο πανηγύρι του χωριού του
στο ∆ελβινάκι Ηπείρου,
– ως φολκλορικός µουσικός όταν εµφανίζεται
σε συναυλία ηπειρώτικης µουσικής στο Μέγαρο Μουσικής ή στο Ηρώδειο (ή ακόµη και
στο ίδιο το χωριό του, αλλά σε εκδήλωση του
τοπικού λαογραφικού συλλόγου),
– ως έθνικ καλλιτέχνης όταν αυτοσχεδιάζει
µαζί µε τους Ινδούς συναδέλφους του ή τον
τζαζίστα Τάκη Μπαρµπέρη.
Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια και οι λειτουργίες είναι διαφορετικά.
Το πρόβληµα, λοιπόν, προκύπτει όταν, χωρίς
περίσκεψη (και, συχνά, χωρίς αιδώ), για λόγους
κυρίως εµπορικούς, εισβάλλουν σ’ αυτόν τον
ευαίσθητο χώρο άτοµα που δεν έχουν συναίσθηση αυτών των διαφοροποιήσεων, µε αποτέλεσµα να επικαλούνται δήθεν την παράδοση µε
αφορισµούς για τις ρίζες και την αυθεντικότητα, στην ουσία όµως να τη χρησιµοποιούν σαν
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άλλοθι σ’ ένα καταναλωτικό παιχνίδι, για όσον
καιρό διαρκέσει αυτή η µόδα. Κάτι ανάλογο ζήσαµε και στη δεκαετία του 1980 µε την επαναφορά στο προσκήνιο της παράδοσης των ρεµπέτικων.
Ναι, λοιπόν, είναι πολύ σηµαντικό κι ενδιαφέρον να γνωρίζουµε τις «µουσικές του κόσµου»,
όπως και τις µουσικές της Ελλάδας, µε τις πάµπολλες µουσικές διαλέκτους και ιδιώµατα (που
τόσο συχνά ισοπεδώνονται από άγνοια κι επιπολαιότητα). Όµως ας µην τα ρίχνουµε όλα σ’
ένα… τσουβάλι.
Είναι πολύ σηµαντικό η κάθε παράδοση να
αποτελεί αφετηρία και πηγή έµπνευσης και αναδηµιουργίας για σύγχρονους καλλιτέχνες (αυτό,
εξάλλου, συνιστά κι ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης για τη δυναµική της).
Όµως κάτι τέτοιο προϋποθέτει ουσιαστικό
διάλογο µε το πρωτογενές υλικό και δοκιµασία
δια πυρός και σιδήρου, ώστε να επιτύχει η χηµική ένωση που θα δώσει τη νέα δηµιουργία, το
κράµα (fusion), κι όχι τη Βαβέλ της καθ’ ηµάς Βαβυλωνίας.
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Η έννοια του
λογοτεχνικού
κανόνα
στην εποχή της
παγκοσµιοποίησης

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ*

Μεταξύ αισθητικής και
ιδεολογίας

Τι µπορεί να σηµαίνει η αναζήτηση
ενός εθνικού λογοτεχνικού κανόνα στην
εποχή της παγκοσµιοποίησης1; Το σίγουρο είναι
ότι η εν λόγω αναζήτηση σε ένα τέτοιο πολιτισµικό, ιδεολογικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο συνεπάγεται πολύ ευρύτερα ζητήµατα, τα
οποία δεν εξαντλούνται στον χώρο της λογοτεχνικής γραµµατείας και κριτικής, αλλά επεκτείνονται και στον ευρύτερο χώρο του κοινωνικού σχηµατισµού και, κυρίως, της civitas maxima, θέτοντας κορυφαία διακυβεύµατα, που
αγγίζουν την ιστορία των δοµών, των ιδεών και
των νοοτροπιών συλλήβδην. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η αναζήτηση ενός εθνικού κανόνα
για τη λογοτεχνική παραγωγή θέτει υπό διε-
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ρεύνηση και αναστοχασµό όλα τα κρίσιµα θέµατα του λογοτεχνικού φαινοµένου, όπως το
βιώνουµε πλέον στη µακρά διάρκεια της Νεοτερικότητας (Modernity) και οψίµως στο πεδίο
της Μεταµοντέρνας Κατάστασης (Postmodern
Condition)2.
Εν προκειµένω, η αναζήτηση ενός λογοτεχνικού κανόνα (literary canon) για τον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό δεν είναι εξ ορισµού πιο δύσκολη και σύνθετη υπόθεση, στον βαθµό όπου
η Ελλάδα είναι µία χώρα στην περιφέρεια του
δυτικού καπιταλισµού, µε έντονες εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισµικές και γραµµατολογικές
ιδιαιτερότητες. Αν και η περίφηµη Γενιά του
Τριάντα (1930) προσπάθησε να θέσει το ζήτηµα
της ελληνικότητας της εθνικής λογοτεχνικής
και καλλιτεχνικής παραγωγής εν γένει ανοικτά
και υπ’ αυτήν την έννοια να το ενσωµατώσει οργανικά στην ηµερήσια διάταξη του µοντέρνου ελληνικού πολιτισµού, επιχειρώντας, σε ένα πρώτο επίπεδο, να σηµατοδοτήσει τη νεοελληνική
λογοτεχνική ύλη υπό το σηµαίνον της ευρωπαϊκής νεοτερικότητας3, ο εθνικός λογοτεχνικός
κανόνας προσδιορίστηκε και συνεχίζει να καθορίζεται από την προβληµατική της καθ’ ηµάς
Ανατολής, που µέσα από διάφορες τάσεις και
ρητορικές αναπαραστάσεις συνεχίζει να συνιστά
µία δυναµική ιστορική και συµβολική παράµετρο του σύγχρονου ελληνικού λογοτεχνικού
τοπίου.
Για παράδειγµα, οι ισχυροί µυθοπλάστες
της Γενιάς του Τριάντα άσκησαν την καταλυτική και ενίοτε φροϋδική επίδρασή τους (=όρος
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του Bloom)4 στον νεοελληνικό πεζογραφικό κανόνα ορµώµενοι µέσα από την Αιολική Άνοιξη.
Η Μικρασία και κατά µείζονα λόγο η Ανατολία
υπήρξαν αναφανδόν η κραταιά λογοτεχνική
ενδοχώρα της νεοτερικής έκρηξης της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο έντεχνος λόγος δεν συγκροτείται απλώς ως ένα αισθητικό corpus, αλλά ως µία δεξαµενή ιδεών και
νοοτροπιών, που εκπηγάζουν µέσα από την εθνική ιστορία. Αν θεωρήσουµε ότι η σηµερινή διάσταση του ιστορικού γίγνεσθαι είναι η διάσταση της παγκοσµιότητας και, κυρίως, της χωροχρονικής συµπύκνωσης, όπως διατείνονται οι ειδικοί περί της παγκοσµιοποίησης, το γεγονός
αυτό πώς επιδρά στην κατασκευή ενός λογοτεχνικού κανόνα σε εθνικό επίπεδο; Με άλλα λόγια, η επικοινωνιακή έκσταση, όπως θα έλεγε και
ο γκουρού της µετανεοτερικότητας, της σχετικοκρατίας και της αποδόµησης Jean Baudrillard5,
την οποία βιώνουµε σήµερα ως τη νέα ιδεολογία
και η οποία φαίνεται να καταργεί, για το µεσοπρόθεσµο τουλάχιστον µέλλον, τις παραδοσιακές νόρµες και κανονικότητες, µπορεί να επιβάλλει νέου τύπου αισθητικές αξιολογήσεις
στις εθνικές λογοτεχνίες και κατ’ επέκταση στις
θεωρητικές µας αντιλήψεις για το ύφος και το
περιεχόµενο της νέας γραφής, της παγκοσµιοποιηµένης γραφής, και ως εκ τούτου νέου τύπου
κείµενα για την Ιστορία της Λογοτεχνίας και δη
της νεοελληνικής;
Η έννοια της παγκόσµιας λογοτεχνίας (World–
Literature), που αναζητούσε ο Goethe6, ως ανάδειξη µιας καντιανής αισθητικής φιλοσοφίας του
Ουµανισµού, του Κοσµοπολιτισµού7 και του
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∆ιαφωτισµού8, και ως τον ύψιστο κανόνα και
γνώµονα για µια ανθρωπολογική θεώρηση της
έµφυτης τάσης του ανθρώπου για επικοινωνία
µέσω της γραφής, µήπως, τελικά, ήταν ένας
πρώιµος οιωνός της παγκοσµιοποιηµένης γλώσσας των ΜΜΕ και του ∆ιαδικτύου, η οποία κυριαρχεί στις µέρες µας σε όλα τα µήκη και τα
πλάτη της υφηλίου; Αν η παγκόσµια λογοτεχνία
αρθρώνεται γύρω από ένα παγκοσµιοποιηµένο
sui generis συµβολικό ιδίωµα, µήπως φθάσαµε
στην ελιοτική Έρηµη Χώρα της επικοινωνίας,
όπου το λογοτεχνικό δεν είναι πλέον το τεχνηέντως περιθωριακό, αιρετικό και εναλλακτικό
µέσα στο κοινό, µαζικό και τετριµµένο πεδίο της
καθηµερινότητας, αλλά η ίδια η άρση και κατάργηση των στεγανών ανάµεσα στο υψηλό και
το λαϊκό, και έτσι η οριστική χρεοκοπία των µοντέλων του ∆ιαφωτισµού και η ανατροπή του λογοκεντρικού, όπως θα έλεγε ο Derrida9, κανόνα
των µειζόνων ηγεµονικών λογοτεχνιών, που ως
επιβεβληµένος εκ των άνω και ενίοτε δια της βίας
και του αίµατος πολιτισµικός φάρος κατευθύνει τις γλώσσες και τις λογοτεχνίες του υπόλοιπου κόσµου10;
Με βάση τα παραπάνω τι µπορεί να προσφέρει στους εθνικούς κανόνες για τη λογοτεχνία
το θεωρητικό µοντέλο του Harold Bloom για ένα
∆υτικό Κανόνα; Αυτός ο ∆υτικός χάρτης λογοτεχνικής ανάγνωσης του Bloom11, που αρχίζει µε
τον Dante και καταλήγει µε τον ιδιοφυή Beckett,
µπορεί να έχει µία αυξηµένη σηµασία για το πώς
µπορούµε µεθοδολογικά και αισθητικά να οικοδοµήσουµε έναν εθνικό κανόνα ή είναι ένα
ακόµη ιδεολόγηµα του δυτικοκεντρισµού και,
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κυρίως, του ευρωκεντρισµού, µε κάποιες λελογισµένες δόσεις αµερικανικής κουλτούρας, που
ταλανίζει βάναυσα την παγκόσµια κοινότητα των
σκεπτόµενων ανθρώπων; Ακόµη και αν δεν
αφήσουµε να µας καταβάλει η πολιτισµική γοητεία του ∆υτικού Κανόνα, αν δηλαδή, αποδεχθούµε την αντίληψη των µεταµοντέρνων για τοπικές γλώσσες και τοπικές έτσι λογοτεχνίες, χωρίς κανένα αναβαθµό ανθρωπολογικού, αισθητικού και συµβολικού αναγωγισµού, µπορούµε,
χωρίς ιδεολογικό κόστος, να ισχυριστούµε ότι
πράγµατι υφίσταται ένας ∆υτικός Κανόνας,
όταν ο ∆υτικός πολιτισµός δεν είναι παρά µια
επίδειξη ισχύος του αγγλοσαξονικού ηγεµονισµού και του παραγώγου του πολιτισµικού ιµπεριαλισµού, πρώτα και πρωτίστως στην ίδια τη
µητροπολιτική περιφέρεια της ∆ύσης;
Το άγχος της λογοτεχνικής επίδρασης ενός
κραταιού Shakespeare είναι άραγε θετικό για τη
συγκρότηση ενός εθνικού λογοτεχνικού κανόνα
ή αντιθέτως δηµιουργεί στις ελάσσονες εθνικές
λογοτεχνίες συµπλέγµατα κατωτερότητας ή,
πολύ χειρότερο, σύνδροµα µιµητισµού ή βαθειάς
εθνικής αλλοτρίωσης; Γιατί µε άλλα λόγια, θα
έπρεπε να µετρήσουµε το µέγεθος του Γιώργου
Σεφέρη µε αυτό του Thomas Eliot; Μήπως,
όπως κάπως αθώα και µε αφέλεια παραδέχεται
ο Bloom, ο ∆υτικός Κανόνας δεν είναι παρά η
αφοµοίωση του οικείου στο ανοίκειο και στο
ξένο, ενώ θα έπρεπε να είναι η αφοµοίωση του
ξένου στο εθνικό. Γιατί η αγωνία της επίδρασης
θα έπρεπε να είναι µεγαλύτερης τάξεως ζήτηµα
και διακύβευµα από την αγωνία της Γενιάς του
Τριάντα για ελληνικότητα και συναίρεση της ευ169

ρωπαϊκής νεοτερικότητας στον εθνικό κανόνα
του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου και του εθνικού
αγωνιστή Μακρυγιάννη12. Αν και το δόγµα της ελληνικότητας κατηγορήθηκε για εθνικιστικές και
γραφικές εξάρσεις και εκ µέρους της ελληνικής
µαρξιστικής διανόησης ως ένα ιδεολογικό εργαλείο µιας ύπουλης και ήπιας αφοµοίωσης του
ελληνικού πεπρωµένου στις ηγεµονικές επιταγές των Άγγλων και εν συνεχεία των Αµερικανών
προστατών, ως ένα ιδεολόγηµα, δηλαδή, της
αστικής εξάρτησης έναντι των κατ’ ευφηµισµόν
προστάτιδων δυνάµεων του έθνους, ακόµη και
σήµερα συνεχίζει να αποτελεί ένα έγκυρο µέτρο
αναζήτησης ενός εθνικού λογοτεχνικού κανόνα,
που δεν εξαρτάται πλέον µόνο από τις παλαµικές του καταβολές13.
Το ανοίκειο του Harold Bloom µπορεί για µερικούς ιδεαλιστές, ροµαντικούς, νεοδιαφωτιστές
ακόµη και µεταδοµιστές να σηµαίνει την αίσθηση
του αλλόδοξου ως τον σεβασµό του Άλλου και
της διαφορετικότητας, ωστόσο, ο Bloom, µολονότι πολλά λεξικά της λογοτεχνικής θεωρίας τον
τοποθετούν προς την πλευρά ενός µαλακού
αποδοµισµού14, αυτός συντάσσεται ευθέως έναντι των µεταµοντέρνων επικριτών του ∆υτικού
Κανόνα, τους οποίους χαρακτηρίζει άδικα και
ίσως µε εµπάθεια Σχολή της Μνησικακίας15.
Μπορεί να επιχειρεί να αποδεσµευτεί από τους
συντηρητικούς οπαδούς του κανόνα, αυτούς, δηλαδή, που µε έναν αισθητικό ουσιολογισµό και
δίχως κριτική σκέψη έχουν δηµιουργήσει ένα λογοτεχνικό απολίθωµα µε προαιώνιες ηθικές
και αισθητικές αξίες, ωστόσο, καταληκτικά, αγγίζει, µε κεντρικό άξονα το φροϋδικό εργαλείο
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του άγχους της επίδρασης, το ιδεώδες ενός κανόνα που αφορά µόνο στους Νεκρούς Λευκούς
Άνδρες της ευρωκεντρικής κουλτούρας. Η αγωνία της επίδρασης τίθεται έτσι στην προθήκη και
την προµετωπίδα ενός κανόνα απαλών λογοτεχνικών πατροκτονιών, οι οποίες δε φθάνουν
ποτέ να γίνουν το πλάσµα µιας ριζοσπαστικής
εξέγερσης και επανάστασης έναντι των λογοτεχνικών προτύπων και στερεοτύπων της ηγεµονικής και «άγριας» ∆ύσης. Η ψυχαναλυτική
αγωνία για τη µίµηση του ισχυρού λευκού άνδρα
και του ισχυρού λευκού κειµένου γίνεται, όπως
θα έλεγε και ο Michel Foucault16, ένα διά της βίας
κατασκευασµένο καθεστώς λογοτεχνικής αλήθειας, που ορίζει τον ∆υτικό Κανόνα σε λογικοφανή αντιδιαστολή µε ένα λογοτεχνικό Πλοίο
των Τρελών.
Η Ιστορία της Λογοτεχνίας, κατά συνέπεια,
ηγεµονικής και περιφερειακής, µητροπολιτικής
και εθνικής, µετασχηµατίζεται τελικά µε βάση το
θεωρητικό µοντέλο του Harold Bloom, µε τα δικά
του αδιάψευστα λόγια, σε έναν αγώνα αισθητικής και λογοτεχνικής µεγαλοσύνης17, µεταξύ
κάποιων οι οποίοι φρόντισαν προηγουµένως να
χριστούν και να αυτοκαθοριστούν ως µεγάλοι µε
την ισχύ των όπλων, τον ιδεολογικό και ψυχολογικό πόλεµο και την εργαλειακή κουλτούρα.
Η Ιστορία της Λογοτεχνίας, υπ’ αυτήν την έννοια,
είναι η Ιστορία µιας περίεργης και ενίοτε αντικοινωνικής ελίτ της εξουσίας και της γνώσης, της
βίας και του λόγου, που θέτει κάπως αυθαίρετα τα όρια και τα περιθώρια του κανονικού από
το δήθεν abnormal. Ο κανόνας εδώ αγγίζει και
προσεγγίζει τις θρησκευτικές του προδιαγρα171

φές18. Ωστόσο, αυτή η παράδοξη και αντικοινωνική κοινωνικότητα της πνευµατικής intelligentsia, κατά τον Kant, ακριβώς επειδή εδράζεται σε αριστοκρατικές ιδέες και κυρίως σε κοινωνιολογικές αντιφάσεις, υπονοµεύεται από
τα ίδια της τα θεµέλια, στον βαθµό όπου οι µεγάλοι αιρετικοί της νεοτερικότητας είναι αυτοί
που έσπασαν τα δεσµά του ∆υτικού Κανόνα και
έδωσαν στις εθνικές λογοτεχνίες µια αυθεντική
και υπερήφανη προοπτική, κυρίως µέσα από τη
φιλοσοφική και λογοτεχνική παράδοση του
Ευρωπαϊκού Ροµαντισµού19.
Ας δούµε όµως από πιο κοντά την Ελεγεία του
Bloom για το ∆υτικό Κανόνα. Ο Bloom επιχειρεί
να συνδέσει τον λογοτεχνικό κανόνα µε έναν κανόνα της Μνήµης, µε µία λογοτεχνική Τέχνη της
Μνήµης και να τον αποκόψει έτσι από τις θεολογικές και θρησκευτικές του καταβολές. Η
Μνήµη ταυτίζεται µε την Ελπίδα και µε τον θεσµό της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας. ∆εν
είναι τυχαίο ότι ο υπότιτλος του ∆υτικού Κανόνα είναι «Τα Βιβλία και τα Σχολεία των Εποχών». Μέσα από αυτή την κατά κάποιο τρόπο εννοιολογική διαδικασία, ο Harold Bloom αναζητά και εξαγγέλλει έναν κανόνα καθαρής αισθητικής, καθαρής ποιητικής, εξαγνισµένης τόσο
από την ηθική της πλατωνικής ιδεοκρατίας, όσο
και από την ιστορικιστική και ηθική σχετικοκρατία της Σχολής της Μνησικακίας, την οποία,
κατά τη γνώµη του, αντιπροσωπεύουν ο ακαδηµαϊκός µαρξισµός, ο φεµινισµός, ο νέος ιστορικισµός και ο µεταµοντερνισµός. Υπ’ αυτήν την
έννοια, ο Harold Bloom στα χνάρια του Ρώσικου
Φορµαλισµού και της Νέας Κριτικής20, από
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όπου και θεωρητικά κατάγεται, ψάχνει να
προσδιορίσει τα όρια µιας καθαρής λογοτεχνικότητας, µιας Λογοτεχνίας που αποτελεί ένα ξεχωριστό σώµα µέσα στην Ιστορία, χωρίς ίχνος
κοινωνικής αναφοράς. Η λογοτεχνία ως κείµενο
(text) είναι συνεπώς ο σκληρός πυρήνας του ∆υτικού Κανόνα. Ο ανελέητος διαγκωνισµός των
κειµένων, υπό το άγχος της επίδρασης, δηµιουργεί τις εσωτερικές διαβαθµίσεις της διακειµενικότητας (intertextuality). Είναι προφανές ότι
ο ∆υτικός Κανόνας του Harold Bloom προϋποθέτει µια θεώρηση του λογοτεχνικού πεδίου και
έναν ορισµό της λογοτεχνίας ως ενός ιδιαίτερου
τρόπου οργάνωσης της γλώσσας, µέσα σε ένα συνολικό κειµενικό σύστηµα λογοτεχνικής αυτοαναφορικότητας, που πολύ λίγο έχει σχέση µε
τα ιστορικά τεκταινόµενα21. Η περιρρέουσα
ιδεολογία της λογοτεχνικής παραγωγής ανάγεται έτσι σε µια ιδιότυπη και αυτόνοµη λογοτεχνική αισθητική, που αποκόπτεται από ένα σηµείο και µετά παντελώς από το κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο αλληγορικός «θάνατος του συγγραφέα» του Roland Barthes22 προς χάρη της λογοτεχνικής αυτοαναφορικότητας γίνεται, σε τελευταία ανάλυση, ο θάνατος της ίδιας της Ιστορίας.
Ο ιδεαλιστικός ∆υτικός Κανόνας του Harold
Bloom στηρίζεται, ωστόσο, στον πολιτισµικό υλισµό του δυτικού καπιταλισµού. Από τον Γουτεµβέργιο έως το PC, η ∆ύση συναρτά τη γραφή
και την εξουσία των συµβόλων µε ένα κυρίαρχο
κάθε φορά µέσο επικοινωνίας. Ο Bloom απορρίπτει την ιδεολογική ερµηνεία του Κανόνα και
θέτει ως πρότυπο προς αποφυγή την ιδεολογι173

κή προσέγγιση του Antonio Gramsci23. Για τον
Bloom δεν υπάρχουν οργανικοί διανοούµενοι
του ∆υτικού Κανόνα. Με αυτή την έννοια, ο κανόνας δεν υπηρετεί πολιτικές και κοινωνικές ιδεολογίες, αλλά είναι µια Γη της Αισθητικής
Επαγγελίας µέσα στο έρεβος της ιδεολογικής
σύγκρουσης. Η αισθητική αξία διαχωρίζεται
έτσι από την ταξική πάλη και γίνεται µια αυθύπαρκτη ιστορική δύναµη, που δεν επιδέχεται
ιδεολογικές αναγωγές24. Η καντιανή προέλευση
του ∆υτικού Κανόνα είναι προφανής. Έναντι του
ταξικού µίσους ο Bloom προτάσσει την ιδεαλιστική καντιανή αισθητική ανιδιοτέλεια25. Αυτός,
όπως είδαµε παραπάνω, ο αντικοινωνικός υποκειµενισµός, ως µια αισθητική αφετηρία/αξία της
λογοτεχνικής διαφορετικότητας και αυτοαναφορικότητας, αντιπαρατίθεται στον ιστορικισµό
και στο ντετερµινισµό. Η δύναµη της επιλογής
και της βούλησης καθιστά τη λογοτεχνική πράξη µια αισθητική της ελευθερίας. Η καντιανή διαφωτιστική ηθική και αισθητική του µποέµ καλλιτέχνη, που δηµιουργεί τον λογοτεχνικό κανόνα πέρα από την κοινωνία για την κοινωνία, είναι πλέον καταφανής26.
Ο ∆υτικός Κανόνας είναι η Βίβλος του Αισθητισµού. Η Τέχνη για την Τέχνη. Ο λογοτεχνικός οίστρος πέρα από κάθε κοινωνικό πρόταγµα. Το παράδοξο έτσι του µποέµ διαπερνά το θεωρητικό µοντέλο του Bloom. Πώς γίνεται κάτι για
την κοινωνία ερήµην της κοινωνίας; Πώς ο µεγάλος καλλιτέχνης µετασχηµατίζεται από αυτόνοµη οντότητα σε κοινωνικό είδωλο. Αυτό δε
συνιστά µια έκπτωση της αισθητικής αξίας
προς χάρη του καπιταλισµού και του εµπορίου;
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Ο ∆υτικός Κανόνας διαβάζεται έτσι ως η πορεία
της αισθητικής τελειότητας προς την αυτοχειρία.
Ως το δράµα εκείνου του ζωγράφου του Μπαλζάκ που παραδίδει την αισθητική τελειότητα
στην πυρά της Ιστορίας27. Ο ∆υτικός Κανόνας
του Bloom καθίσταται έτσι µια αισθητική Νύχτα
του Αγίου Βαρθολοµαίου. Οι µείζονες λογοτέχνες
είναι από µόνοι τους µια πλατωνική ιδέα, µια
αξία δίχως κοινωνικά µέτρα σύγκρισης. Πέρα
από τον καντιανό ιδεαλισµό, πίσω από τον ∆υτικό Κανόνα του Bloom υποκρύπτεται, όπως είδαµε, η αισθητική µιας εκ του σύνεγγυς ανάγνωσης (close reading) του λογοτεχνικού κειµένου από τη Νέα Κριτική και τους ιδρυτικούς πατέρες του λογοτεχνικού µοντερνισµού28. Το περιούσιο κείµενο, αναδεικνύοντας τη δική του κειµενική ηθική, εξουδετερώνει τις εντάσεις της κοινωνικής ηθικής. Ο ∆υτικός Κανόνας, όπως έντιµα οµολογεί ο Bloom, γίνεται ο Χρυσός Κανόνας
της Μοναξιάς και της αναχώρησης από την καρυωτακική βίαιη και βάναυση κοινωνική πραγµατικότητα29. Το λογοτεχνικό κείµενο γίνεται η
Ιστορία στη θέση της Ιστορίας. Μια Ιστορία µοναχικών όντων, που αναζητούν το συναπάντηµα µε την ύπαρξή τους και µόνο. Μια σπουδή
εγωπάθειας και εγωισµού. Μια σπουδή πλατωνικού θανάτου. Ένα κυνήγι του Χαµένου Παραδείσου, χωρίς καµία διέξοδο ή καµιά ψευδαίσθηση κοινωνικής σωτηρίας30.
Ωστόσο, πώς συντελείται η ιστορική έκπτωση, η θεσµική κοινωνικοποίηση και η σχολική κανονικοποίηση της αισθητικής αξίας; Πώς τελικά
όπως ο ίδιος γράφει η λογοτεχνία υποκύπτει
στις εγκόσµιες αξίες και στις εκπαιδευτικές
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απαιτήσεις ενός κανόνα; Πώς η λογοτεχνία δηλαδή γίνεται ρητορική της εξουσίας; Όσο και να
θέλει ο Bloom δεν µπορεί να αποσιωπήσει τις θέσεις της Σχολής της Μνησικακίας. Αν και αγωνίζεται να κρατήσει µακριά από την αισθητική
την ηθική και την ιδεολογία δεν µπορεί να
αποκρύψει εντελώς το γεγονός της κοσµικής φύσης του κανόνα. Η λύση που δίνει, όπως προαναφέραµε, είναι η υποκατάσταση της πάλης
των τάξεων από την πάλη των κειµένων. Η αισθητική πάλη, µε αυτόν τον τρόπο, µένει πολύ
µακριά από κάθε κοινωνική στράτευση. Η Μνήµη διασώζεται από τα κατάλοιπα και τα απόβλητα της κοινωνικής πόλωσης. Η αισθητική µένει εκτός Ιστορίας ως µία Γη της µοναχικής ψυχαγωγίας και της προσωπικής αυτοκάθαρσης. Ο
∆υτικός Κανόνας, κατά συνέπεια, µένει από κοινωνικής απόψεως µετέωρος και ανοίκειος. Όσο
και αν αγωνίζεται στο τέλος του θεωρητικού του
προβληµατισµού ο Bloom να απαλλάξει τον ∆υτικό Κανόνα από τον ιστορικισµό και τον εθνικισµό, δεν καταφέρνει να αποδείξει την αισθητική αυτονοµία του λογοτεχνικού κανόνα. ∆εν
καταφέρνει κυρίως να αντιληφθεί ότι αυτοί που
κάπως αφοριστικά χαρακτηρίζει ως Σχολή της
Μνησικακίας, από τον Marx έως τον Foucault, είναι αυτοί που µε το κριτικό και φιλύποπτο,
κατά µείζονα λόγο, πνεύµα τους πρόσφεραν στη
λογοτεχνία και στον λογοτεχνικό κανόνα το
πολύτιµο δώρο της αυτοαναφορικότητας. Το
προνόµιο, δηλαδή, µιας γλώσσας, η οποία, ακριβώς για να προφυλαχθεί από τις στρεβλές ιδεολογικοποιήσεις και µαζικοποιήσεις της νεοτερικής κουλτούρας, επιχείρησε να επενδύσει
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στην αγνή µορφή της µοναδικότητας, ατοµικής,
εθνικής, φυλετικής και διεθνικής, ώστε να µην
περιέλθει στην ασφυκτική κατάσταση, όπως θα
έλεγε και ο Marcuse31, ενός µονοδιάστατου ∆υτικού Κανόνα32.

Ελληνικός λογοτεχνικός κανόνας και όχι
µόνο: Ζητήµατα Ιστορίας, Ιστοριογραφίας,
Θεωρίας, Θεσµών και Πολιτισµού της Λογοτεχνίας
Στην περίπτωση του νεοτερικού λογοτεχνικού
κανόνα, ο Harold Bloom συντάσσεται πίσω από
τα ονόµατα και τα κείµενα του Καβάφη, του Σεφέρη, του Καζαντζάκη, του Ρίτσου, του Ελύτη
και του Σικελιανού33. Και εδώ ακριβώς εισερχόµαστε στα έγκατα του ελληνικού λογοτεχνικού
κανόνα και σε µια προβληµατική που δεν έχει,
κατά τη γνώµη µας, απασχολήσει όσο θα έπρεπε τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνική και µη διανόηση. Τα ονόµατα τα οποία χρησιµοποιεί ο Harold Bloom στο Παράρτηµα του ∆υτικού Κανόνα για να σηµατοδοτήσει τον σκληρό πυρήνα της
νεοτερικής ποίησης και της µοντέρνας µυθοπλασίας στην Ελλάδα είναι αναφανδόν ηχηρά
και ισχυρά. Ο Καβάφης στέκει στην αρχή αυτής
της µικρής λίστας ως ο πατριάρχης της ελληνικής νεοτερικής ποίησης. Είναι όµως κάτι τέτοιο
αυτονόητο; Όπως φαίνεται στις σχετικές διαπιστώσεις και αναλύσεις του Roderick Beaton34,
του µόνου µελετητή της νεότερης ελληνικής
λογοτεχνίας που πλαισίωσε την Εισαγωγή του µε
ένα στοιχειώδες κείµενο γύρω από το ζήτηµα του
ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα, το ζήτηµα Κα177

βάφη, όπως πολλά κρίσιµα ζητήµατα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, δεν είναι αυτονόητο,
στον βαθµό όπου η περίπτωση του Αλεξανδρινού αµφισβητήθηκε έντονα από τη Γενιά του
Τριάντα, διήνυσε µεγάλη πορεία έως ότου να καταξιωθεί στα σχολικά εγχειρίδια της µεταπολεµικής Ελλάδας35, σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά και η πρώτη µεταπολεµική γενιά, και κατέδειξε ότι το µείζον πρόβληµα της διεύρυνσης και
του εµπλουτισµού του λογοτεχνικού κανόνα,
πρώτον δεν είναι κάτι αυτονόητο και δεύτερον
αφορά, µε βάση το θεωρητικό µοντέλο του Bloom, και λογοτεχνικούς δηµιουργούς που µόνο
σήµερα πλέον είναι πλήρως και χωρίς αµφισβητήσεις ενταγµένοι στο Πάνθεον των ισχυρών
ποιητών της νεοελληνικής νεοτερικότητας.
Για να κατανοήσουµε, µε βάση τα προηγούµενα, τους σκοπέλους που έχει να ξεπεράσει κανείς µελετώντας, ουσιαστικά, την ίδια την ιστοριογραφία του ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα
µέσα από τις Ιστορίες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, που µε βάση και αφετηρία, κυρίως, την
Ιστορία του Κ. Θ. ∆ηµαρά (1948) µετρούν περίπου µισό αιώνα εναγώνιας αναζήτησης36, χωρίς,
ωστόσο, το τονίζω, να έχουν παραχθεί επιστηµονικά βιβλία προς αυτήν την κατεύθυνση,
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως το βιβλίο της
Βενετίας Αποστολίδου για τον Παλαµά ως ιστορικό της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας37, πρέπει
πρώτα και πρωτίστως να συζητήσει εννοώ ως
ακαδηµαϊκή και λογοτεχνική κοινότητα µία σειρά από κρίσιµα ζητήµατα ιστορίας, ιστοριογραφίας και θεωρίας της λογοτεχνίας εν γένει, τα
οποία όχι µόνο δεν θεωρούνται τετελεσµένα,
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αλλά, τουναντίον, µε βάση τις σύγχρονες παραδοχές για την παραγωγή και πρόσληψη του αισθητικού έργου, κυρίως µε άξονα τις αναγνωστικοκεντρικές θεωρίες38, πλέον µε πολύ µεγάλη ένταση έχουν θέσει την ίδια τη θεµελιωτική
φύση της λογοτεχνίας και του λογοτεχνικού φαινοµένου εν αµφιβόλω. Κατά συνέπεια, µια ανοικτή και µακρά διερεύνηση του ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα συνεπάγεται και µια σαφή πια
ανακαίνιση όλων των καταστατικών θεµάτων της
λογοτεχνίας αφ’ εαυτής. Αυτός ακριβώς ο προβληµατισµός εντείνεται σήµερα ακόµη περισσότερο από τις σθεναρές πιέσεις, όπως είδαµε
παραπάνω, που δέχονται τα εθνικά κράτη από
τις κοινωνίες της πολυπολιτισµικότητας και
της παγκοσµιοποίησης39.
Τα κύµατα της διεύρυνσης του ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα, συνεπώς, βρίσκονται πλέον
στις µέρες µας, σε µία κατάσταση «τσουνάµι» και
πληµµυρίδας, από τις νέες µεταναστεύσεις των
λαών και τις νέες πολυγλωσσίες, που έχουν αρχίσει να επηρεάζουν ήδη τόσο τις προσφιλείς θεµατικές της µικρασιατικής ελληνικότητας, όσο
και την ίδια την εθνική φύση του νεοελληνικού
λογοτεχνικού κανόνα. Από ποια οπτική γωνία
και µέσα από ποια θεώρηση της πρόσληψης
πρέπει σήµερα να νοούµε τον εθνικό λογοτεχνικό κανόνα, ώστε να είναι προσαρµοσµένος
στις κοσµογονικές εξελίξεις της νέας εποχής;
Αυτή η πιθανώς νέα λογοτεχνική αντίληψη,
που, παρά τις όποιες ιδεοληψίες του φορµαλισµού και της λογοτεχνικής αυτοαναφορικότητας,
που, όπως εύστοχα επισηµαίνει ο Γιώργος Βελουδής, έφτασαν στο σηµείο να οδηγήσουν το λο179

γοτεχνικό φαινόµενο και την ιστορία της λογοτεχνίας σε παρακµή40, µπορεί να ανατρέψει και
την ίδια την ιστορικότητα του λογοτεχνικού κανόνα, ακόµη και του κραταιού κατά τον Harold
Bloom ∆υτικού Κανόνα; Τα ερωτήµατα αυτά
χρήζουν πια άµεσης απάντησης. Κανείς δεν
µπορεί να περιχαρακώνει την αισθητική από τις
νέες ιστορικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές δράσεις και να δηµιουργεί µια πλαστή εικόνα για το παρόν της λογοτεχνικής ζωής.
Το εγχείρηµα αυτό δεν είναι µόνο δύσκολο θεωρητικά, στον βαθµό που µπορεί να ανατροφοδοτήσει το παρελθόν, αλλά και τεχνικά, στον
βαθµό όπου σήµερα, στην εποχή του ιδιωτικού
οράµατος και της ψηφιακής τεχνολογίας41, είναι
ίσως πρακτικά αδύνατο να κατασκευάσει µέσα
από αναγνώσεις και αξιολογήσεις τον νέο λογοτεχνικό κανόνα. Το σίγουρο είναι ότι αυτός δεν
µπορεί να είναι αποτέλεσµα χαρισµατικών ανθρώπων των γραµµάτων, όπως ο Κ. Θ. ∆ηµαράς,
αλλά ολόκληρων οργανισµών, συλλογικών, δηλαδή, θεσµών, που όµως, σε καµιά περίπτωση,
δε θα ελέγχονται δυναστικά και ιδεολογικά
από το κράτος. Τα νέα προβλήµατα του λογοτεχνικού κανόνα εξαιτίας της πολυπολιτισµικότητας και της παγκοσµιοποίησης είναι πλέον
ζητήµατα κρατικής ταυτότητας και κουλτούρας
µε την ευρύτερη σηµασία της λέξης.
Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) σε συνεργασία µε τα µείζονα ινστιτούτα νεοελληνικών
σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα
µπορούσε συν το χρόνω να εκπονήσει ένα τέτοιο
τεράστιο εγχείρηµα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει
πολιτική και θεσµική βούληση και γενναία χρη180

µατοδότηση. Στον βαθµό όπου µία µοναδική
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δεν µπορεί να καλύψει πλέον τη λογοτεχνική µάζα η
οποία παράγεται, ιδίως µε τη βοήθεια των νέων
εργαλείων παραγωγής, χρειάζεται µια διαφοροποίηση µεθοδολογική και έτσι επιστηµολογική
προς εξειδικευµένα πεδία των λογοτεχνικών ειδών και γενεών42, ώστε ο λογοτεχνικός κανόνας
να είναι πιο δίκαιος και πιο αντιπροσωπευτικός.
Ίσως χρειάζεται η δηµιουργία µιας Ψηφιακής
Τράπεζας Λογοτεχνικού Υλικού, πάνω στην
οποία θα οικοδοµείται συστηµατικά και συλλογικά ο νέος κάθε φορά λογοτεχνικός κανόνας.
Πώς µπορεί να λειτουργήσει ο σύγχρονος συντάκτης του ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα
όταν κάθε χρόνο τυπώνονται σε βάση καθαρά
ιδιωτική και µακριά από τα φώτα της επίσηµης
και θεσµικής λογοτεχνικής επικαιρότητας και
δηµοσιότητας δεκάδες χιλιάδες, κυριολεκτικά,
ιδιωτικές ποιητικές συλλογές; Μπορεί το σώµα
των επίσηµων και ανεπίσηµων κριτικών της
ελληνικής λογοτεχνίας να καλύψει αναγνωστικά και αξιολογικά αυτές τις τεράστιες ποσότητες λογοτεχνικής παραγωγής; Ποια κατά συνέπεια µπορεί να είναι η αναγνωστοκεντρική
πρόσληψη, όταν προηγουµένως, σε επίπεδο
λογοτεχνικής παραγωγής, κινούµεθα, και εδώ ο
Harold Bloom έχει απόλυτο δίκιο, σε µια χαοτική εποχή43; Πώς µπορεί µε απλά λόγια να ταξινοµηθεί και να αξιολογηθεί το λογοτεχνικό
χάος; Εδώ θα µπορούσε να συνεισφέρει πολλές
λύσεις, θεωρητικού και αισθητικού χαρακτήρα,
η προβληµατική της Σχολής της Φραγκφούρτης
για την καθαρά τεχνολογική/τεχνοκρατική διά181

σταση της µοντέρνας καλλιτεχνικής δηµιουργίας
και της ιδιότυπης εµπορευµατοποίησης του
λογοτεχνικού προϊόντος στην εποχή του άκρατου καπιταλισµού44.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι το
ζήτηµα του λογοτεχνικού κανόνα και δη του ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα, εξαιτίας των
όσων ισχυριστήκαµε µόλις παραπάνω, θέτει
έναν βασικό προβληµατισµό γύρω από τη φύση
της ίδιας της τέχνης του λόγου, της λογοτεχνίας,
και ακόµη πιο συγκεκριµένα της λογοτεχνικότητας στον 21ο αιώνα. Αν δεχτούµε ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, λόγω των κοσµογονικών αλλαγών που συντελούνται σε παγκόσµια
κλίµακα, η αισθητική αξία της λογοτεχνίας έχει
υποστεί µια σαφή αµφισβήτηση από τον ιστορικό σκεπτικισµό, όπως γράφει ο ∆ηµήτρης
Τζιόβας, τότε κανείς δεν µπορεί να απαλλάξει τη
λογοτεχνική παραγωγή και αξιολόγηση από
τους µηχανισµούς της ιστορικής πρόσληψης
και ανάγνωσης. Η λογοτεχνία και οι δήθεν µείζονες λογοτεχνικές αξίες δεν είναι άχρονες, αιώνιες και ως εκ τούτου αµετάβλητες αισθητικές
κατηγορίες, αλλά έννοιες σχετικές και ιστορικά
εξαρτηµένες. Αυτή η προφανής µεταφυσική τής
λογοτεχνίας, ευγενές και ευσεβές θα λέγαµε τέκνο της Αισθητικής, που θεωρεί το λογοτεχνικό
κείµενο αισθητικά άτρωτο από τις ιστορικές,
κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και ιδεολογικές συγκυρίες, έχει φτάσει πλέον στα όριά της.
Οι θεωρίες της αναγνωστικής πρόσληψης αποτέλεσαν µια τέτοια απάντηση στο πρόβληµα του
λογοτεχνικού κανόνα και γενικότερα στο φλέγον
ζήτηµα της λογοτεχνικής ιεραρχίας. Μια νέα
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ιστορία της λογοτεχνίας, συνεπώς, αν µη τι
άλλο προϋποθέτει µια νέα αντίληψη της λογοτεχνίας και του λογοτεχνικού κανόνα, µια αντίληψη που θα πρέπει να εγκαταλείψει τον αισθητισµό και να δεχτεί τις χρηστικές προδιαγραφές του λογοτεχνικού έργου, το γεγονός, δηλαδή, ότι το νόηµα ενός έργου δεν είναι εγγενές
στο κείµενο, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο που
η εκάστοτε κοινωνία και η κουλτούρα της το
χρησιµοποιεί, το αξιολογεί και έτσι είτε το ιεραρχεί θετικά και το κατατάσσει στα µείζονα
επιτεύγµατα του έντεχνου λόγου, είτε το απαξιώνει και το καταβαραθρώνει στην κατηγορία
του ελάσσονος ή ακόµα χειρότερα του αισθητικού «σκουπιδιού» και του µη–λογοτεχνικού45.
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Μιχάλης Μανουσάκης, Χωρίς τίτλο, 1990
Συλλογή Βλάσση Φρυσίρα από τον κατάλογο «Contemporary Greek Paintings»

Χορωδιακή
µουσική

Αναγκαία
προϋπόθεση η
ίδρυση Ανωτάτης
Σχολής ∆ιεύθυνσης
Χορωδίας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ*

Ο άνθρωπος, από την εµφάνισή του
στη γη, ανέπτυξε σταδιακά το πνεύµα κάνοντας παράλληλα τεράστια βήµατα κατάκτησης
του πολιτισµού, καλλιεργώντας την επιλογή της
λάµψης, που δικαιώνει την ανθρώπινη αξία.
Κορυφαία έκφραση πολιτισµού η µουσική,
υπάρχει σε όλους τους λαούς σε διαφορετικές
µορφές, αλλά παρούσα σε κάθε ιστορική εποχή.
Βασισµένη στην αρµονία, την οποία υπαγορεύει η φύση, η µουσική δεν είναι εφεύρεση του
ανθρώπου, αλλά ανακάλυψη.
Στην αρµονία βασίστηκε και αναπτύχθηκε µέχρι σήµερα η χορωδία.
Η χορωδία γεννήθηκε σ’ αυτόν τον τόπο,
πριν 4.500 χρόνια ως ύψιστη συλλογική έκ-

*

Ο Βασίλης Μακρίδης είναι πρόεδρος του Βαλκανικού Forum Χορωδιακής Μουσικής.
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φραση. Η βροντώδης λαϊκή φωνή, όπως την οραµατίστηκαν οι µεγάλοι τραγικοί, το οµαδικό τραγούδι πολιτικής παρέµβασης, όπως παγιοποιήθηκε, κινδυνεύει να χάσει τη ζωντάνια, την ουσία, το στίγµα και τη δυναµική του µέσα στη χαλαρότητα και τη µιζέρια της απαιδευσίας που
αποτυπώνεται στην τέχνη, αλλά και στην ιστορία ως ανυπαρξία του ανθρώπινου δυναµικού.
Η Ελλάδα έχει συνταυτίσει και προβάλλει τη
χορωδιακή µουσική από αρχαιοτάτων χρόνων,
ως έκφραση και φωνή του ίδιου του λαού, τον
δε διευθυντή χορωδίας είχε τιµήσει µε το απολλώνιο επίθετο «µουσηγέτης» αποδίδοντάς του
κατ’ ουσίαν την ιδιότητα του πνευµατικού φωτός.
Η χορωδία ως άξονας µαζί µε όλους τους συντελεστές της, υποστηρίζει την παράδοση, ενώ
ταυτόχρονα δηµιουργεί παράδοση και πολιτισµό.
Ο ελληνικός λαός γνωρίζει τι είναι και ποια
είναι η αξία της χορωδίας. Την αναγνωρίζει ως
δική του φωνή, που έρχεται µέσα από τους αιώνες. Απολαµβάνει ως τα βάθη της ψυχής του
την ανάταση που του προσφέρει η συµµετοχή σε
χορωδία και είναι σε θέση να επικροτήσει κάθε
σωστή προσπάθεια, γυρίζοντας την πλάτη στην
προχειρότητα και την κακή απόδοση. Οι πολλοί
παραδίδουν τον εαυτό τους στον ένα και απαιτούν απ’ αυτόν να τους απογειώσει. Αυτός ο ένας
οφείλει να το κάνει µε δέος και ευθύνη.
Ύστερα από αυτά, εύκολα βγαίνει το συµπέρασµα, ότι η ενασχόληση µε την τέχνη της χο189

ρωδίας, συν τοις άλλοις, αντιστρατεύεται, κάθε
παραβατικότητα στη συµπεριφορά. Γι’ αυτό
και πουθενά στον κόσµο δεν ακούστηκε ποτέ µέχρι σήµερα, παιδική ή νεανική παραβατικότητα
για παιδιά και νέους που ανήκουν σε χορωδιακά σύνολα.
Ακροατές χορωδιακών συναυλιών, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, διαπιστώνουµε
το επίπεδο ερµηνείας, την εξαιρετική ποιότητα
δουλειάς και απόδοσης (ή όχι) µέσα από την τεχνική υποδοµή και δεξιοτεχνία, την υφολογική
πιστότητα, τη δυσκολία των έργων, την τονική
ακρίβεια, τον ρυθµό, την άρθρωση, τον ήχο. Γίνεται θετική ή αρνητική αποτίµηση µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και µέτρο αξιολόγησης.
Η παρουσία µου στα Βαλκανικά Κράτη, ως
προέδρου του Βαλκανικού Forum Χορωδιακής
Μουσικής, είναι έντονη και συνεχής. Ως προσκεκληµένος ή ως µέλος κριτικής επιτροπής διαγωνιστικών φεστιβάλ ή ως καλλιτεχνικός διευθυντής µου δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώνω
κάθε φορά ότι η χορωδιακή τέχνη αποτελεί κυρίαρχο και σεβαστό απ’ όλους τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης σε απίστευτο σηµείο. Πάντα το
κοινό περιµένει το κάτι διαφορετικό, πάντα µαγεύεται και θαυµάζει, ξαφνιάζεται και προσδοκά, ανυψούµενο σε κορυφές αρµονικής συνύπαρξης όπου το οδηγούν πραγµατικοί γνώστες και εργάτες του αντικειµένου. Ως πρώτος
και άριστος εργάτης ο διευθυντής χορωδίας.
Ο εν δυνάµει διευθυντής χορωδίας είναι (και
πρέπει να είναι) ένας πλήρης µουσικός κόσµος.
Τα φυσικά και πνευµατικά του προσόντα οφεί190

λει να τα διατηρεί σε υψηλό επίπεδο, πέραν
κάθε αµφισβήτησης. Πρώτα και πάνω απ’ όλα,
πρέπει να είναι αφοσιωµένος, ψυχή τε και σώµατι, στο µετερίζι της οργάνωσης, της διδασκαλίας και της διεύθυνσης χορωδίας, πρέπει να εµπνέει δέος και φόβο, γιατί εκπαιδεύει το πνεύµα και διδάσκει την ψυχή, απλώνοντας στο διάβα των ανθρώπων τον δρόµο των αρετών του πολιτισµού. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι µορφωµένος µουσικά – µεγάλη θεωρητική κατάρτιση, εξαίρετος χειρισµός του πιάνου, γνώση σε
ανώτατο επίπεδο της ιστορικής και µορφολογικής εξέλιξης των χορωδιακών συνθέσεων και
της φωνητικής µουσικής (τεχνικής). Παράλληλα
πρέπει να είναι ικανός τραγουδιστής, δάσκαλος
µε αυτοπεποίθηση στη µεταλαµπάδευση του
τρόπου εκφώνησης των φθόγγων από τους χορωδούς, άνθρωπος µε ικανότητα αντίληψης
του ωραίου και υψηλού, µε αυστηρή προσήλωση στις λεπτοµέρειες των στοιχείων που συµβάλλουν σε µια άριστη και παράλληλα, πνευµατικά χρήσιµη και ψυχικά αναβαθµιστική ερµηνεία.
Με αυτή την έννοια, ο διευθυντής χορωδίας,
δεν αποσκοπεί µόνο στην τεχνική οργάνωση µιας
χορωδίας, εγχείρηµα που προφανώς παίζει σηµαντικό ρόλο όταν γίνεται µε τους κανόνες της
γνώσης, της εµπειρίας και του προσωπικού ταλέντου, αλλά µετέχει και ανοίγει δρόµους αναβάθµισης της ζωής και διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής και των κατακτήσεων κάθε λαού.
Είναι ηλίου φαεινότερον πως αποτελεί πολιτιστική δυσαρµονία η χώρα που γέννησε και
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υλοποίησε την ιδέα της κοινωνικής παρέµβασης
µέσω της χορωδίας, να µην διαθέτει Σχολή ∆ιεύθυνσης Χορωδίας ακαδηµαϊκών προδιαγραφών και επιπέδου και γενικότερα Μουσική Ακαδηµία, στην οποία να µπορεί να ενταχθεί η Ανωτέρα Σχολή, κάτι που αποτελεί αναγκαία συνθήκη, που έχει ικανοποιηθεί στις λοιπές χώρες
(Βαλκανικές Χώρες και χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης).
Η Πολιτεία θα πρέπει να σταθεί πάνω σ’ αυτό
το θέµα µε ιδιαίτερη ευαισθησία και ιστορική
συνέπεια και να κατανοήσει πως ένας διευθυντής χορωδίας δεν αποτελεί τον τυχαίο παράγοντα που κινεί τα νήµατα µιας διασκέδασης,
αλλά είναι αυτός που µεταλαµπαδεύει στο σήµερα τον πλούτο των αξιών και των ιδανικών του
χθες και του πάντα και διατηρεί ανέπαφη την
καθαρή φωνή ενόρασης και αγώνα της κοινωνίας
στις ατραπούς της ζωής, καθώς η ζωή γράφει
Ιστορία.
∆εν µπορεί π.χ., ένας διευθυντής χορωδίας να
στερείται γνώσεων που αφορούν τον πολιτισµό
και την ιστορία, τα οποία γέννησαν το συγκεκριµένο τραγούδι που καλείται να διδάξει. ∆εν
µπορεί να αγνοεί το περιβάλλον και τη συγκυρία που µορφοποίησαν τη συγκεκριµένη κοινωνική παρέµβαση και να καλείται να διδάξει
και να διευθύνει τη χορωδία. ∆εν µπορεί, επίσης,
να αγνοεί τους κανόνες τεχνικής διεύθυνσης και
τους κανόνες που διέπουν την τοποθέτηση των
φωνών βάσει της ανατοµίας και να διδάσκει µε
παντελή άγνοιά τους, διότι τότε είναι προφανές
ότι και βλάβη δηµιουργεί στα µέλη της χορωδίας
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και τον πρέποντα σεβασµό δεν δείχνει στο
ακροατήριο και το ακουστικό αποτέλεσµα µιας
χορωδιακής πράξης κινείται στην επιφάνεια,
αδιαφορώντας για το βάθος.
Ο διευθυντής χορωδίας, για να ανταποκριθεί
σ’ αυτό το δεδοµένο πρέπει να διαθέτει τις γνώσεις, την εµπειρία, την έφεση και το ταλέντο, την
αίσθηση, τον σεβασµό και το δέος, που απαιτούν
οι περιστάσεις.

Η χορωδιακή τέχνη στη σωστή της µορφή εκφράζεται µε τα αµιγώς χορωδιακά τραγούδια,
αυτά που γράφτηκαν από αυθεντικούς συνθέτες της γνώσης και της έµπνευσης στο διάβα των
αιώνων. Τα «πειθαρχηµένα σύνολα» που στοχεύουν στη διασκέδαση, αποδίδοντας π.χ. ελαφρολαϊκά τραγούδια, δεν µπορούν να κατατα193

γούν στις εξαίρετες χορωδίες, παρά µόνο σε «διασκεδαστικά σύνολα», ρηχά και άνευρα στερηµένα σοβαρού υπόβαθρου τέχνης. Η Πολιτεία
πρέπει να δηµιουργήσει προϋποθέσεις (ίδρυση
σχολής, ρεπερτόριο, βιβλιοθήκη χορωδιακών έργων κ.ά.), για να διευκολυνθεί ο διευθυντής χορωδίας να αποκτήσει τα εφόδια του λειτουργήµατός του, να γίνει «εν δυνάµει» διευθυντής
χορωδίας και όχι αποδυναµωµένος συνοδοιπόρος της µόδας και της ευκολίας, που απέχουν
από την ουσία της Τέχνης.
Το «ό,τι δηλώσεις είσαι», επικίνδυνη και διαστρεβλωτική τακτική που ακολουθείται επί
χρόνια, αναδεικνύοντας πρόσωπα και πράγµατα ετερόφωτης λάµψης και παρ’ αξίαν καταξίωσης έπληξε σταδιακά και καταλυτικά τη χορωδιακή τέχνη, υποβιβάζοντας τη θέση της στην
κοινωνία, θέση που από την αρχαιότητα κατείχε ως ρυθµιστής της πολιτικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής.
Αυτοί που καλλιεργούν την προχειρότητα και
διαστρέφουν µε ευκολία την ουσία είναι εχθροί
του πολιτισµού. Γιατί ο πολιτισµός δεν είναι πανωφόρι στα µέτρα οποιουδήποτε άσχετου, δεν
αποτελεί προϊόν εµπορευµατοποίησης και υλικό προς κατανάλωση, ούτε βέβαια αξία προς εκποίηση.
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Προτιµήσεις
των παιδιών
και των
εφήβων για
την ποίηση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ*

Εισαγωγή

Αποτελεί πραγµατική πρόκληση για
τον εκπαιδευτικό η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των µαθητών του για το λογοτεχνικό είδος της ποίησης, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που έχει
µια πλούσια προφορική (δηµοτικό τραγούδι) και
γραπτή ποιητική παραγωγή. Η ποίηση (ο έµµετρος λόγος, η τέχνη της στιχουργικής σύνθεσης)
έχει ρυθµό και µέτρο, στηρίζεται στη συγκινησιακή χρήση της γλώσσας και αξιοποιεί τη φαντασία, ενώ η πεζογραφία απευθύνεται περισσότερο στη νόηση και αποβλέπει στην ανεύρεση ή τη δήλωση κάποιας αλήθειας. Η ποίηση
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Ο Κωνσταντίνος ∆. Μαλαφάντης είναι αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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είναι αναµφισβήτητα η δηµιουργικότερη τέχνη
του λόγου, καθώς ο ποιητής εκφράζει πολύ σηµαντικά γι’ αυτόν πράγµατα και τα µεταδίδει
στους άλλους συγκινησιακά φορτισµένα, µε
έναν πολύ σηµαντικό, και για τους άλλους,
τρόπο, κυρίως µε τη γλώσσα και µέσα από τη
γλώσσα µορφοποιώντας, µε τρόπο µοναδικό, ένα
σηµασιακό γλωσσικό υλικό, το οποίο διαµορφώνεται και δοµείται έτσι ώστε να αναδεικνύονται ποιητικής κατηγορίας σηµασίες (Ακριτόπουλος, 1993. Αναγνωστόπουλος, 1995. Βουγιούκας, 1994. Καρακίτσιος, 2002. Κατσίκη–
Γκίβαλου, 1995. Μαλαφάντης, 2001. Μερακλής,
1985. Μπαµπινιώτης, 1991. Σπανός, 1996).
Η ποίηση (πρέπει να) κατέχει σηµαντική
θέση στη σχολική εκπαίδευση όλων των βαθµίδων, καθώς έχει µεγάλη σηµασία και αξία για τη
διαπαιδαγώγηση και την προσωπική ανάπτυξη
του ανθρώπου. Σύγχρονοι µελετητές της διδασκαλίας της ποίησης στο σχολείο υποστηρίζουν
ότι η ποίηση πρέπει να περιλαµβάνεται ως ουσιώδες µέρος της διδασκαλίας της γλώσσας και
της λογοτεχνίας διότι: α) καθιστά τους µαθητές
ικανούς να εκτιµούν τον ήχο και την εικόνα µέσω
της γλώσσας, β) τους προσκαλεί να κατανοήσουν
τον εαυτό τους και τον κόσµο µε καινούργιους
τρόπους, γ) εµπλουτίζει τη ζωή τους, καθώς ανακαλύπτουν λέξεις, ήχους και ρυθµούς µε τρόπους µοναδικούς και δηµιουργικούς, δ) τους θέτει ενώπιον «γρίφων» και αινιγµάτων κάθε λογής και τους προκαλεί να ασχοληθούν µ’ αυτά
και ε) τους βοηθά να συλλάβουν και να δοµήσουν
το νόηµα (σκέψη και συναίσθηµα) µε ελάχιστα,
τα πιο εύστοχα, γλωσσικά µέσα (Fountas & Pin196

nell, 2001). «Η εκτίµηση για τη γλώσσα, η γνώση των εννοιών, η ενσυναίσθηση µε τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις, η βαθύτερη γνώση
του εαυτού και των άλλων, η έκφραση του
εαυτού και η απόλαυση είναι αξίες της ποίησης
για τα παιδιά» (Norton, 2003, σ. 345). Επιπλέον,
η ποίηση είναι ένα µέσο ηθικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης.
Με δεδοµένη, λοιπόν, την παιδαγωγική αξία
της ποίησης και τη σηµασία της διαρκούς επαφής
του παιδιού µε αυτή, ένα βασικό ερώτηµα που
προκύπτει είναι η ανταπόκριση των παιδιών στην
ποίηση, η ποίηση «µέσα από τα µάτια των παιδιών». Μία επιµέρους πλευρά της ανταπόκρισης
αυτής συνιστούν οι ποιητικές προτιµήσεις των
παιδιών. Η αναγνωστική προτίµηση γενικά έχει
οριστεί ως «η προδιάθεση ενός ατόµου να προτιµά ένα αναγνωστικό θέµα έναντι ενός άλλου»
(Summers & Lukasevich, 1983, σ. 348). Ένας άλλος συναφής όρος είναι το αναγνωστικό ενδιαφέρον ως ψυχική κατάσταση που οδηγεί το άτοµο να προτιµά συγκεκριµένα θέµατα, είδη αναγνωστικού υλικού, έργα και πλαίσια, ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στην προδιάθεση του ατόµου και στα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος (εδώ του κειµένου) (Renninger,
Hidi, & Krapp, 1992). Η προτίµηση ή το ενδιαφέρον προσδιορίζουν το πώς το άτοµο επιλέγει,
το πόσο προσέχει και το πόσο επιµένει κατά την
επεξεργασία ορισµένων ειδών πληροφοριών, τις
οποίες προτιµά έναντι κάποιων άλλων. Υπάρχουν
µεγάλες ατοµικές διαφορές ως προς τα ανθρώπινα ενδιαφέροντα, µολονότι βέβαια η ψυχική
αυτή κατάσταση είναι πανανθρώπινη.
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Το παιδί έρχεται σε επαφή µε την ποίηση από
τη βρεφική ηλικία, µε τα ποιήµατα (π.χ. παιδικά τραγούδια, νανουρίσµατα, ταχταρίσµατα)
που ακούει από τα πρόσωπα της οικογένειάς
του και άρα εξοικειώνεται από ενωρίς µε αυτή.
Με την είσοδο στο σχολείο, υφίστανται ήδη µεγάλες ατοµικές διαφορές µεταξύ των παιδιών ως
προς τις προτιµήσεις τους και την ανταπόκρισή τους στην ποίηση (όπως άλλωστε συµβαίνει
και σε άλλους τοµείς), ένα φαινόµενο που έρχεται να ενισχύσει την άποψη ότι το σχετικό
έργο του εκπαιδευτικού συνιστά µια δύσκολη
πρόκληση. Επίσης, αναµένεται ότι οι προτιµήσεις αυτές θα εµφανίζουν αλλαγές µε την πάροδο
του χρόνου, από την παιδική προς την εφηβική
ηλικία, οι οποίες θα προσδιορίζονται από την
αλληλεπίδραση της προδιάθεσης και ωρίµανσης
µε το περιβάλλον και κυρίως τη σχολική εκπαίδευση. Πιθανές είναι και οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων ως προς τις προτιµήσεις για
την ποίηση, ως αποτέλεσµα της διαφορετικής
κοινωνικοποίησής τους.
Έχει υποστηριχθεί (π.χ. Marston, 1975) ότι η
επαφή των παιδιών µε την ποίηση χαρακτηρίζεται συχνά από ένα φαύλο κύκλο: τα παιδιά δεν
διαβάζουν ποίηση, άρα δεν δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτή και, όσο γίνεται αυτό, τόσο δεν
διαβάζουν ποίηση κ.ο.κ. Εάν ο εκπαιδευτικός
γνωρίζει τις προτιµήσεις των παιδιών για την
ποίηση, τότε θεωρείται ότι είναι σε θέση να διακόψει αυτό το φαύλο κύκλο, προσφέροντας στα
παιδιά το «σωστό» αναγνωστικό υλικό µε τον
«σωστό» τρόπο.
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Στην παρούσα εργασία ανασκοπούνται οι
έρευνες που έχουν εξετάσει τις αναγνωστικές
προτιµήσεις των παιδιών για το λογοτεχνικό είδος της ποίησης. Οι έρευνες αυτές έχουν διεξαχθεί κυρίως στις ΗΠΑ και στις χώρες της ∆υτικής και Βόρειας Ευρώπης. Αναλυτικότερα, τα
ευρήµατα των ερευνών αυτών κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) προτίµηση ή ενδιαφέρον για
την ποίηση έναντι άλλων λογοτεχνικών ειδών,
β) προτιµήσεις για ορισµένες µορφές ποίησης,
ποιητικά στοιχεία και περιεχόµενα ποιηµάτων, γ) διαφορές ηλικίας και δ) διαφορές φύλου
ως προς τις προτιµήσεις αυτές. Στη συνέχεια,
ασκείται κριτική στις έρευνες αυτές, κυρίως από
µεθοδολογικής πλευράς. Τέλος, εξετάζονται οι
παιδαγωγικές τους προεκτάσεις και διατυπώνονται προτάσεις, όπως υποδηλώνονται από τα
ανωτέρω ευρήµατα.

Προτίµηση των παιδιών για την ποίηση
έναντι άλλων λογοτεχνικών ειδών
Σε διάφορες θεωρητικές εργασίες έχει τονιστεί
η χαµηλή δηµοτικότητα της ποίησης έναντι άλλων λογοτεχνικών ειδών στα παιδιά και τους
εφήβους. Έχει υποστηριχθεί ότι η ποίηση προκαλεί στις ηλικίες αυτές την απογοήτευση και
την άρνηση (Mathieson, 1980), ίσως γιατί από τη
φύση της η ποίηση δεν υπόκειται σε εύκολες ερµηνείες για το τι ακριβώς εννοεί ο συγγραφέας,
ή γιατί παραδοσιακά θεωρείται ως ένα κλειστό
σύστηµα αυτοαναφοράς, στο οποίο µόνο ένα
µυηµένο κοινό (ελίτ) έχει πρόσβαση (Andrews,
1991). To φαινόµενο αυτό φαίνεται να σχετίζε199

ται και µε τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να
προσεγγίσουν οι ίδιοι την ποίηση (π.χ. έλλειψη
σχετικής κατάρτισης για το λογοτεχνικό και πολιτισµικό υπόβαθρο των ποιηµάτων, αλλά και
αυτοεκτίµησης), µε τη δυσκολία τους να αλλάξουν τις αρνητικές πεποιθήσεις των µαθητών
τους γι’ αυτή, ή ακόµη και µε τις δικές τους πεποιθήσεις για τη µικρή αξία της ποίησης. Ακόµη, φαίνεται να σχετίζεται και µε την πίεση για
συµµόρφωση µε το αναλυτικό πρόγραµµα και
την πίεση του χρόνου για διδασκαλία ορισµένης
ύλης, τα οποία συνιστούν εµπόδια στην ελεύθερη επιλογή από την πλευρά του εκπαιδευτικού και στη χαλαρή διδασκαλία της ποίησης (M.
Benton, 1984. P. Benton, 1986, 2000. Wade & Siddaway, 1990). Έτσι, για πολλούς εκπαιδευτικούς
η διδασκαλία της ποίησης γίνεται «µια τεράστια
περιοχή αµφιβολίας και αβεβαιότητας» (M. Benton, 1984, σ. 323).
Όπως έχουν δείξει σχετικές παλαιότερες και
πρόσφατες έρευνες, η ποίηση καταλαµβάνει συνήθως µία από τις τελευταίες θέσεις στις αναγνωστικές προτιµήσεις των παιδιών, ενώ στις
πρώτες θέσεις συνήθως βρίσκονται η αφηγηµατική πεζογραφία µε θέµατα που αφορούν την
περιπέτεια, το µυστήριο, τη φαντασία, το χιούµορ κ.λπ. (π.χ. Fisher, 1988. Greenlaw & Wielan, 1979. Norvell, 1958. Summers & Lukasevich,
1983. Weintraub, Robinson, Smith, & Plessas,
1972. Worthy, Moorman, & Turner, 1999).
Σε µία πρόσφατη έρευνα στον ελληνικό χώρο
(Μαλαφάντης, υπό δηµοσίευση) σε παιδιά ΣΤ΄
δηµοτικού από την περιοχή των Αθηνών, δια200

πιστώθηκε ότι η ποίηση κατείχε µία από τις τελευταίες θέσεις σε σειρά προτίµησης (µε µέσο
όρο κάτω του 3 σε µια πεντάβαθµη κλίµακα)
έναντι άλλων κατηγοριών αναγνωσµάτων, τα
οποία συγκέντρωναν υψηλό ποσοστό προτιµήσεων και ήταν τα ακόλουθα: περιπέτειες, κωµωδίες–αστεία–ανέκδοτα, µυστήρια–µαγεία, κόµικς, ταξίδια σε άλλες χώρες, κινηµατογράφος,
επιστηµονική φαντασία, αθλητισµός–Ολυµπιακοί αγώνες, τεχνολογία, φυσικές επιστήµες–
πειράµατα και εφευρέσεις–ανακαλύψεις.
Ένα άλλο συστηµατικό εύρηµα είναι η µείωση
του ενδιαφέροντος για την ποίηση από τις µεσαίες προς τις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού
σχολείου (Kutiper, 1985. Terry, 1972, 1974). Το
εύρηµα αυτό δεν ισχύει για τα παιδιά που χαρακτηρίζονται χαρισµατικά στη συγγραφή, τα
οποία στην εφηβική ηλικία αναφέρουν µεγάλο
ενδιαφέρον για την ποίηση (Sullivan & Donoho,
1994), κάτι που είχε διαπιστωθεί και στις παλαιότερες κλασικές έρευνες του Lewis Terman
για τα ευφυή–χαρισµατικά παιδιά (Terman &
Oden, 1947).

Προτιµήσεις για ορισµένες µορφές και περιεχόµενα ποιηµάτων: διαφορές ηλικίας,
διαφορές φύλου
Οι έρευνες για τις προτιµήσεις των παιδιών
για την ποίηση έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλές
δεκαετίες (η πρώτη τέτοια έρευνα έγινε από
Blair, 1901, αναφέρεται στο: Jordan, 1921). Σε
δύο από τις παλαιότερες τέτοιες έρευνες (King,
1922. Mackintosh, 1924), βρέθηκε ότι τα παιδιά
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προτιµούσαν τα ποιήµατα που περιείχαν χιούµορ, αφήγηση µιας ιστορίας ή περιπέτεια, καθώς
επίσης και τα ποιήµατα που αναφέρονταν σε
άλλα παιδιά και γενικά τα ποιήµατα που θεµατικά βρίσκονταν πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Επίσης, προτιµούσαν τα ποιήµατα µε οµοιοκαταληξία και ρυθµό. Αντίθετα,
δεν προτιµούσαν ποιήµατα που χαρακτηρίζονταν από ηρεµία, περίσκεψη και συλλογισµό. Ποιήµατα που αφορούσαν τη φύση, τον πατριωτισµό και την πίστη (π.χ. στη φιλία), που είχαν διδακτικό περιεχόµενο, ή που µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «όµορφα» και «γλυκά» ήταν
επίσης στις προτιµήσεις των παιδιών. Επίσης,
βρέθηκε ότι τα παιδιά µε οριακή νοηµοσύνη είχαν την τάση να προτιµούν τις ιστορίες και τα
ποιήµατα που περιείχαν οικείες σ’ αυτά εµπειρίες, ενώ προτιµούσαν λιγότερο τις ιστορίες και
τα ποιήµατα που χαρακτηρίζονταν από χιούµορ
σε σύγκριση µε τα παιδιά που είχαν µέση ή ανώτερη νοητική ικανότητα (Huber, 1928).
Σχετικά µε τη σωστή τοποθέτηση των ποιηµάτων στα αναλυτικά προγράµµατα της κάθε
τάξης, τα ευρήµατα των παλαιότερων ερευνών
είναι αποθαρρυντικά. Η συµφωνία ανάµεσα
στις προτιµήσεις των παιδιών κάθε τάξης µε τα
ποιήµατα που περιλαµβάνονταν στα αντίστοιχα βιβλία της τάξης βρέθηκε ότι ήταν µάλλον χαµηλή – µόνο 39% (Huber, Bruner, & Curry, 1927).
Επίσης, στις πρώτες επιλογές των παιδιών, 9
από τα 10 ποιήµατα προέρχονταν από µη σχολικά βιβλία (Eckert, 1928). Τα ποιήµατα αυτά είχαν κύριο χαρακτηριστικό τους τη χιουµοριστική
αφήγηση, ενώ τα ποιήµατα των σχολικών βιβλίων
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είχαν περίπλοκο και σοβαρό περιεχόµενο και
απαιτούσαν πολύπλοκη σκέψη.
Μεταγενέστερες έρευνες, από το 1937 έως το
1969 (Avegno, 1956. Bradshaw, 1937. Erickson,
1969. Kyte, 1947. Nelson, 1966), εξέτασαν τα χαρακτηριστικά των ποιηµάτων που προτιµούσαν
τα παιδιά και κατέληξαν σε παρόµοια ευρήµατα. Βρέθηκε ότι τα παιδιά προτιµούν τα αφηγηµατικά και χιουµοριστικά ποιήµατα, τα ποιήµατα που περιγράφουν µια ιστορία ή περιέχουν δράση και περιπέτεια, τα ποιήµατα που
αφορούν τις προσωπικές τους εµπειρίες, τις διακοπές και τα ζώα, καθώς και τα ποιήµατα µε
οµοιοκαταληξία και ρυθµό. Αντίθετα, δεν άρεσαν στα παιδιά τα ποιήµατα µε πολλές επαναλήψεις, τα ποιήµατα που ήταν δύσκολο να γίνουν κατανοητά, είχαν φανερό διδακτισµό, χαρακτηρίζονταν ως «ανόητα», «βαρετά» ή «µωρουδίστικα», ή είχαν πολύ µικρή ή πολύ µεγάλη έκταση. Ακόµη, βρέθηκε ότι η εξοικείωση µε
το ποίηµα δεν επηρέαζε µε συστηµατικό τρόπο
την προτίµηση (Bradshaw, 1937) και ότι οι προτιµήσεις επηρεάζονταν από το εάν τα παιδιά
ζούσαν σε αστική ή αγροτική περιοχή, καθώς και
από το φύλο (Kyte, 1947). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι δεν εντόπιζαν µε ακρίβεια τις
προτιµήσεις των µαθητών τους για την ποίηση,
τόσο στην παιδική, όσο και στην εφηβική ηλικία
(Erickson, 1969. Nelson, 1966).
Από τις νεότερες έρευνες, αυτές που ήταν
αποκλειστικά αφιερωµένες στο θέµα της ποίησης και συνέβαλαν στην αποσαφήνιση αρκετών
θεµάτων σχετικά µε τις προτιµήσεις των παιδιών
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γι’ αυτή σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου, ήταν οι εργασίες των Fisher και Ellis
(1988), Fisher και Natarella (1979a, b, 1982), καθώς και της Terry (1972, 1974). Αυτές θα συζητηθούν παρακάτω µε αναφορά και στις διαφορές ηλικίας, φύλου και τόπου διαµονής.
Στις έρευνες της Fisher και συνεργατών (Fisher
& Ellis, 1988. Fisher & Natarella, 1979a, b, 1982)
εξετάστηκαν οι προτιµήσεις για την ποίηση
ενός εθνικού δείγµατος παιδιών Α΄ έως Γ΄ δηµοτικού των ΗΠΑ. Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε
ως µια προέκταση προς τις µικρότερες ηλικίες
της έρευνας της Terry (βλέπε παρακάτω) και γι’
αυτό διενεργήθηκε σε σχολεία της ίδιας περιοχής µε παρεµφερείς µεθόδους. Τα παιδιά άκουσαν µαγνητοφωνηµένα 64 ποιήµατα και µετά δήλωσαν πόσο τους άρεσε το κάθε ποίηµα, τόσο
από ποσοτική άποψη (σε µια απλή διαβαθµιστική κλίµακα), όσο και από ποιοτική άποψη
(γιατί τους άρεσε) – αυτό το τελευταίο το κατέγραφαν οι δάσκαλοι. Στις υψηλότερες προτιµήσεις των παιδιών ήταν, ως προς τη µορφή, τα
λίµερικ (limerick), η αφηγηµατική ποίηση και οι
οµοιοκατάληκτοι στίχοι. Ως προς το περιεχόµενο, ήταν τα παράξενα και φανταστικά θέµατα, τα ζώα, τα παιδιά και οι παιδικές εµπειρίες.
Τα µικρά αυτά παιδιά προτιµούσαν την παραδοσιακή έναντι της µοντέρνας ποίησης, αφού άλλωστε η παραδοσιακή ποίηση διακρίνεται κυρίως από την οµοιοκαταληξία και τον ρυθµό και
είναι οικεία στα παιδιά. Από τα πιο αγαπηµένα ποιητικά στοιχεία ήταν η οµοιοκαταληξία, ο
ρυθµός και ο ήχος, ενώ από τα λιγότερο αγαπηµένα ήταν η µεταφορά, η παροµοίωση και η
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προσωποποίηση, που φαίνεται να είναι δύσκολα
για τις µικρές αυτές ηλικίες.
Στην έρευνα της Τerry (1972, 1974) εξετάστηκαν οι προτιµήσεις για την ποίηση ενός εθνικού
δείγµατος παιδιών ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δηµοτικού
των ΗΠΑ. Η έρευνα αυτή βασίστηκε κυρίως στην
παλαιότερη έρευνα της Mackintosh (1924), που
αναφέραµε παραπάνω. Τα παιδιά άκουσαν µαγνητοφωνηµένα 113 ποιήµατα και µετά δήλωσαν
πόσο τους άρεσε το κάθε ποίηµα σε µια πεντάβαθµη κλίµακα από το «Θαυµάσιο!» έως το «∆εν
µου αρέσει καθόλου!». Επίσης, έγραψαν και τη
γνώµη τους για το τελευταίο ποίηµα που άκουγαν καθεµία από τις 10 ηµέρες που διήρκεσε η
έρευνα. Στην έρευνα αυτή εντοπίστηκαν και διαφορές στις προτιµήσεις ανάλογα µε το είδος της
παρουσίασης των ποιηµάτων – µεγαλόφωνη
ανάγνωση, σιωπηλή ανάγνωση και συνδυασµός
των δύο.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά των
τριών τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου προτιµούν, ως προς τη µορφή, τα λίµερικ
και την αφηγηµατική ποίηση, ενώ στις τελευταίες
θέσεις των προτιµήσεών τους είναι τα χάικου και
ο ελεύθερος στίχος. Ως προς το περιεχόµενο, προτιµούσαν τα αστεία ποιήµατα, τα ποιήµατα για
ζώα και για αγαπηµένες οικείες εµπειρίες τους,
όπως και στην έρευνα των Fisher και Natarella
(1982), αν και δεν υπήρχε τόσο έντονη προτίµηση
για το παράξενο και το φανταστικό στοιχείο,
αλλά για το ρεαλιστικό. Από τα πιο αγαπηµένα
ποιητικά στοιχεία ήταν ο ρυθµός και ο ήχος, ενώ
από τα λιγότερο αγαπηµένα ήταν τα καλολογι205

κά στοιχεία. Επίσης, προτιµούσαν τη µοντέρνα
ποίηση έναντι της παραδοσιακής, ενώ είδαµε ότι
το αντίστροφο ισχύει για τα παιδιά των τριών
πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου (Fisher & Natarella, 1982). Οι προτιµήσεις αυτές εµφάνιζαν διαχρονική σταθερότητα κατά τα τρία
τελευταία χρόνια της σχολικής ηλικίας.
Όσο για τις διαφορές φύλου, φαίνεται ότι τα
κορίτσια προτιµούν περισσότερο από ό,τι τα
αγόρια να διαβάζουν ποίηση (Beta Upsilon, 1974.
Chiu, 1973. Fisher, 1988. Fisher & Ayres, 1990.
Hackrader & Moore, 1992. Purves & Beach, 1972.
Schulte, 1967) και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τα χαρισµατικά παιδιά (Link, 1984). Και
στην ελληνική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να προτιµούν την ποίηση από ό,τι τα αγόρια (Μαλαφάντης, υπό δηµοσίευση). Το εύρηµα αυτό φαίνεται να σχετίζεται µε µια στερεότυπη αντίληψη των αγοριών,
δηλαδή την πεποίθησή τους ότι η ποίηση είναι
µια «κοριτσίστικη», «ανόητη» ή «σαχλή» ενασχόληση. Γενικά, έχει διαπιστωθεί ότι η ανάγνωση
έχει σε µεγάλο βαθµό ταυτιστεί µε τη θηλυκότητα
και τα αγόρια, προκειµένου να διαµορφώσουν
την προσωπική τους ταυτότητα φύλου κατά την
παιδική και εφηβική ηλικία, αναγκάζονται να
εναντιωθούν σ’ αυτή την κυρίαρχη νοοτροπία του
σχολείου, η οποία ευνοεί τα κορίτσια (π.χ. Brozo, 2002. Coles & Hall, 2002).
Σχετικά µε τον τόπο διαµονής, έχει βρεθεί ότι
τα παιδιά που µένουν στο κέντρο των µεγαλουπόλεων δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την
ποίηση, σε σύγκριση µε τα παιδιά που µένουν σε
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ηµιαστικές ή αγροτικές περιοχές (Fisher & Natarella, 1982. Roush, 1973). Επίσης, όσον αφορά τις
διαπολιτισµικές διαφορές, έχει διαπιστωθεί ότι
τα παιδιά από τις ΗΠΑ προτιµούσαν περισσότερο τα βιβλία των οποίων το περιεχόµενο αναφερόταν σε ανθρώπους, ενώ τα παιδιά από τη Μ.
Βρετανία έδειχναν να προτιµούν την ποίηση (Schofer, 1981). Σε µια άλλη έρευνα (Fisher & Ayres,
1990) βρέθηκε ότι τα παιδιά από τις ΗΠΑ προτιµούσαν τις βιογραφίες (συναφές µε το προηγούµενο εύρηµα), αλλά προτιµούσαν και την
ποίηση περισσότερο από τα παιδιά στη Μ. Βρετανία. Ακόµη, προσφιλή ήταν τα χιουµοριστικά
ποιήµατα και τα ποιήµατα για ζώα τόσο στη Μ.
Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ (Cullingford, 1979).
Άλλα στοιχεία για τον τόπο διαµονής δεν ανευρίσκονται στις σχετικές έρευνες.
Σε µία άλλη έρευνα (Fisher & Ellis, 1988) εξετάστηκε η ανταπόκριση των παιδιών Α΄ έως Γ΄
δηµοτικού στις ΗΠΑ στην ακρόαση οκτώ ποιηµάτων, τα οποία καταβλήθηκε προσπάθεια να
είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά της ποιητικής
παραγωγής για παιδιά αυτών των ηλικιών. Τα
σχόλια και οι αιτιολογήσεις των παιδιών για το
γιατί τους άρεσε ή δεν τους άρεσε κάθε ποίηµα
αναλύθηκαν σε δύο επίπεδα: α) επίπεδο εστίασης, που περιλάµβανε την ιστορία του ποιήµατος, τον ποιητή, τη δοµή, τις ιδέες και τα συναισθήµατα (Ellis, 1987) και β) επίπεδο απαιτούµενης σκέψης, που περιλάµβανε τη γνώση, την ερµηνεία, την εφαρµογή και την κρίση (Judy, 1981).
∆ιαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον των παιδιών
Α΄ έως Γ΄ δηµοτικού για ένα ποίηµα, δηλαδή ο
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βαθµός στον οποίο δήλωναν ότι τους άρεσε,
προσδιόριζε και το επίπεδο της επεξεργασίας
στο οποίο θα λειτουργούσαν, όταν τα ερωτούσαν γιατί τους άρεσε. Έτσι, το υψηλό ενδιαφέρον για ένα ποίηµα σχετιζόταν µε υψηλότερου
επιπέδου ανταπόκριση του παιδιού, για παράδειγµα, ανταπόκριση σε επίπεδο ερµηνείας (π.χ.
σύνδεση του περιεχοµένου µε τη µορφή του ποιήµατος), σε επίπεδο εφαρµογής (π.χ. σύνδεση του
ποιήµατος µε τις προσωπικές εµπειρίες) και σε
επίπεδο κρίσης (π.χ. αξιολόγηση του βαθµού
στον οποίο το ποίηµα επιτυγχάνει τον στόχο
του). Αυτό το εύρηµα υποδηλώνει ότι, για να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να επεξεργάζονται σε βάθος την ποίηση, πρέπει να τους αρέσουν τα συγκεκριµένα ποιήµατα µε τα οποία έρχονται σε
επαφή. Τα παιδιά βρέθηκε να συνδέουν τα
προτιµώµενα ποιήµατα µε τις εµπειρίες της ζωής
τους, αλλά ο βαθµός στον οποίο έκαναν αυτή τη
σύνδεση µειωνόταν από την Α΄ προς την Γ΄ δηµοτικού. Στην Γ΄ δηµοτικού τα παιδιά προχωρούσαν, πέρα από το συγκεκριµένο και προσωπικό, σε πιο αφαιρετικές κρίσεις σχετικές µε
τα ποιήµατα που προτιµούσαν. Μία άλλη ενδιαφέρουσα διαφορά ηλικίας που προέκυψε
ήταν ότι τα παιδιά Α΄ δηµοτικού επικαλούνταν
για τα αγαπηµένα τους ποιήµατα το περιεχόµενο, τα παιδιά Β΄ δηµοτικού τη δοµή ή µορφή
(π.χ. ρυθµός, ήχος, έκταση, τίτλος) και τα παιδιά
Γ΄ δηµοτικού το συναίσθηµα.
Πιο πρόσφατα, ανανεώθηκε το ενδιαφέρον των
ερευνητών για τις προτιµήσεις των παιδιών για
την ποίηση (Kutiper & Wilson, 1993). Στην έρευνα αυτή ακολουθήθηκε µία άλλη µέθοδος: κα208

ταγράφηκε η κυκλοφορία, δηλαδή ο δανεισµός,
των βιβλίων από τις σχολικές βιβλιοθήκες σε µια
περιοχή των HΠΑ. Τα ευρήµατα ήταν παρόµοια
µε αυτά των προγενέστερων ερευνών. Οι ποιητικές συλλογές που βρίσκονταν πρώτες στις προτιµήσεις των παιδιών περιλάµβαναν, ως προς τη
µορφή τους, ποιήµατα µε οµοιοκαταληξία, ρυθµό, έµφαση στον ήχο (π.χ. παρήχηση), αφηγηµατικό χαρακτήρα και, ως προς το περιεχόµενό
τους, ήταν χιουµοριστικά. ∆εν διακρίνονταν από
τη χρήση της µεταφοράς και ήταν εύκολα κατανοητά από τα παιδιά. Συγκαταλέγονταν, ωστόσο,
στη συντριπτική πλειοψηφία τους στη µοντέρνα
ποίηση. Ένα άλλο συναφές εύρηµα αυτής της
έρευνας ήταν ότι καµία βραβευµένη από ειδικούς
λογοτεχνικούς φορείς ποιητική συλλογή για παιδιά δεν προτιµούνταν από αυτά – σε κάποιες περιπτώσεις δεν τη διέθετε καν η βιβλιοθήκη.
Για την εφηβική ηλικία, τα ερευνητικά ευρήµατα των Bryan και Agee (1979), έδειξαν οµοιότητες και διαφορές µε αυτά για την παιδική ηλικία. Στην έρευνα αυτή, η ανταπόκριση εφήβων
Α΄, Β΄ και Γ΄ λυκείου από τις ΗΠΑ στην ακρόαση 100 ποιηµάτων αναλύθηκε και συγκρίθηκε
µε τα ευρήµατα της έρευνας της Terry (1972,
1974). ∆ιαπιστώθηκε ότι παραµένει και στην
εφηβική ηλικία η υψηλή προτίµηση για τα αφηγηµατικά και τα χιουµοριστικά ποιήµατα, καθώς
και για την οµοιοκαταληξία και η χαµηλή προτίµηση για τα χάικου και τον ελεύθερο στίχο.
Ακόµη, σταθερή παρέµενε και η χαµηλή προτίµηση για τα ποιήµατα που δεν ήταν εύκολα κατανοητά, πράγµα που εξηγεί και τη χαµηλή προτίµηση για τα χάικου. Στα παιδιά σχολικής ηλι209

κίας, τα ποιήµατα που δεν ήταν εύκολα κατανοητά ήταν εκείνα που περιείχαν µεταφορική
γλώσσα και καλολογικά στοιχεία (Terry, 1972,
1974), όµως αυτά τα ποιήµατα θεωρούνταν
δύσκολα µόνο από τους εφήβους µε περιορισµένη ικανότητα κατανόησης του γραπτού λόγου. Το ότι υπήρχαν αρκετοί έφηβοι που προτιµούσαν ποιήµατα µε µεταφορική γλώσσα και
καλολογικά στοιχεία, καθώς και ποιήµατα µε λεπτό και µουσικό ήχο, αντίθετα απ’ ό,τι συνέβαινε
στη σχολική ηλικία, συνιστά µια σαφή ηλικιακή
διαφορά ως προς την ανταπόκριση στην ποίηση.
Σε µια άλλη παλαιότερη έρευνα (Nelms, 1967),
που διεξήχθη στην κυρίως εφηβική ηλικία (Β΄ λυκείου), βρέθηκε και πάλι η προτίµηση για την
αφηγηµατική ποίηση και, ειδικότερα, για θέµατα που αφορούσαν κατηγορίες ασυνήθιστων
ανθρώπων, κρίσιµες στιγµές του βίου, χιούµορ,
πόλεµο, ιστορία και κοινωνικά προβλήµατα,
ενώ δεν προτιµούνταν ποιήµατα που χαρακτηρίζονταν από λυρική έκφραση της διάθεσης, του
συναισθήµατος και της αισθητηριακής εντύπωσης. Επίσης, υψηλά στις προτιµήσεις βρίσκονταν
και τα ποιήµατα που γίνονταν εύκολα κατανοητά, καθώς και τα ποιήµατα που ήταν κοντά
στις πραγµατικές εµπειρίες των νέων ανθρώπων.
Παρεµφερή ήταν τα ευρήµατα και µιας άλλης
πρόσφατης έρευνας µε εφήβους Α΄ γυµνασίου
έως Γ΄ λυκείου από τις ΗΠΑ (Abrahamson,
2002), στην οποία παρουσιάστηκαν στους µαθητές 25 ποιήµατα µε τρεις τρόπους – ακρόαση,
ακρόαση και ανάγνωση ταυτόχρονα, µόνο σιωπηλή ανάγνωση. Το µεγάλο ηλικιακό εύρος αυ210

τής της έρευνας επέτρεψε την ανίχνευση διαφορών από την αρχή προς το τέλος της εφηβικής ηλικίας. Αναλυτικότερα, η αφηγηµατική
ποίηση, τα χιουµοριστικά ποιήµατα µε τη µορφή του λίµερικ, η οµοιοκαταληξία και ο ρυθµός,
καθώς και η µοντέρνα έναντι της παραδοσιακής
ποίησης συγκέντρωναν τις προτιµήσεις των
εφήβων. Χαµηλά στις προτιµήσεις ήταν τα χάικου και τα ποιήµατα µε µεταφορική γλώσσα.
Ωστόσο, υπήρχε µια σταδιακή αύξηση, από το
12ο προς το 18ο έτος της ηλικίας, της προτίµησης για το εκλεπτυσµένο χιούµορ, για τα κλασικά–παραδοσιακά ποιήµατα και για τη µεταφορική γλώσσα, καθώς και µια σταδιακή µείωση
της προτίµησης για την οµοιοκαταληξία και τον
ρυθµό. Η προτίµηση για την οµοιοκαταληξία, τον
ρυθµό, την αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, καθώς
και η απαρέσκεια για τα καλολογικά στοιχεία
έχει βρεθεί ότι χαρακτηρίζει τα παιδιά στην αρχή
της εφηβείας (Β΄ γυµνασίου) και σε άλλη, παλαιότερη έρευνα, αλλά στην έρευνα αυτή δεν εξετάστηκαν άλλες ηλικίες (Erickson, 1969).

Κριτική των ερευνών για τις ποιητικές
προτιµήσεις των παιδιών
Γενικά, διαπιστώνει κανείς ότι ο αριθµός των
σχετικών ερευνών είναι σχετικά µικρός. Ενώ
έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρητικές απόψεις
για την ανταπόκριση του αναγνώστη κάθε ηλικίας στη λογοτεχνία (π.χ. Applebee, 1978. Appleyard, 1994. Iser, 1978. Langer, 1992. Rosenblatt,
1978), ωστόσο, σε διάστηµα ενός αιώνα από την
πρώτη εµφάνιση µιας τέτοιας έρευνας, έχουν διε211

ξαχθεί πολύ λίγες συστηµατικές ερευνητικές
εργασίες. Απαιτείται, λοιπόν, περαιτέρω συστηµατική έρευνα για την εξακρίβωση των πραγµατικών προτιµήσεων των παιδιών και των εφήβων για την ποίηση, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα µια χώρα µε κατεξοχήν πλούσια και ιδιόµορφη ποιητική παραγωγή.
Στις έρευνες που ανασκοπήσαµε παραπάνω
έχουν ακολουθηθεί διαφορετικές µέθοδοι. Σε
ορισµένες από αυτές ζητούνταν από τα παιδιά
να δηλώσουν ποια ήταν τα αγαπηµένα τους ποιήµατα –µια τακτική που βασίζεται κυρίως στη
µνηµονική διαδικασία της ανάκλησης µε όλα τα
γνωστά µειονεκτήµατα, ιδιαίτερα για τις µικρές ηλικίες–, ενώ σε άλλες αξιολογήθηκε η ανταπόκριση των παιδιών στην ακρόαση ή στην
ανάγνωση προεπιλεγµένων ποιηµάτων. Αυτή η
ανταπόκριση αναλύεται σε κάθε έρευνα µε διαφορετικές µεθόδους, ποιοτικές και ποσοτικές. Σε
κάποιες άλλες, λιγότερες τον αριθµό, καταγράφηκε απλώς ο δανεισµός των βιβλίων από τις
βιβλιοθήκες. Η τακτική αυτή, αν και οπωσδήποτε
παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τα αρεστά βιβλία, ωστόσο δεν µας παρέχει ασφαλή απάντηση στο ερώτηµα εάν τα παιδιά διάβασαν πραγµατικά τα βιβλία που δανείστηκαν, ή ολοκλήρωσαν την ανάγνωσή τους. Επίσης, δεν µας παρέχει κανένα στοιχείο για τους λόγους για τους
οποίους τα παιδιά δανείστηκαν τα συγκεκριµένα
βιβλία έναντι κάποιων άλλων.
Οι διαφορετικές ερευνητικές µέθοδοι είναι
πολύ πιθανό να προσδιορίζουν ως ένα βαθµό και
τα ευρήµατα και να είναι υπεύθυνες, πάλι ως
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ένα βαθµό, για όποια αντικρουόµενα ευρήµατα
υπάρχουν. Για παράδειγµα, η ακρόαση των
ποιηµάτων µπορεί να ερµηνεύει, τουλάχιστον εν
µέρει, τη µεγάλη προτίµηση των παιδιών για τον
ρυθµό και την οµοιοκαταληξία και τη µικρή προτίµησή τους για τη µεταφορική γλώσσα, η οποία
απαιτεί χρόνο και επανειληµµένες αναγνώσεις
του ποιήµατος. Επιπλέον, υπάρχουν ερευνητικές ενδείξεις ότι τα παιδιά στο τέλος της σχολικής και στην αρχή της εφηβικής ηλικίας προτιµούν να διαβάζουν παρά να ακούν τα ποιήµατα (Cullingford, 1979. Kutiper, 1985). Βέβαια,
άλλες πιθανές ερµηνείες της προτίµησης για τον
ρυθµό και την οµοιοκαταληξία µπορεί να είναι
οι ακόλουθες: ότι οι ενήλικοι εξοικειώνουν τα
παιδιά, ήδη από τη βρεφονηπιακή ηλικία, µε τέτοιου είδους τραγούδια και ποιήµατα και τα
παιδιά έχουν την τάση να προτιµούν, και στη
σχολική ηλικία, τις οικείες σ’ αυτά ποιητικές
φόρµες και ποιητικά στοιχεία· ή, ακόµη, ότι ο
ρυθµός και η οµοιοκαταληξία παρέχουν στα
παιδιά ένα ασφαλές και οριοθετηµένο πλαίσιο
µέσα στο οποίο αυτά µπορεί να αφήσουν τον
εαυτό τους ελεύθερο να «βυθιστεί» στον κόσµο
των βαθύτερων συναισθηµάτων τους.
Ένα άλλο θέµα αφορά τους παράγοντες που
προσδιορίζουν τις προτιµήσεις για την ποίηση.
Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι η προηγούµενη εµπειρία και εξοικείωση του παιδιού µε τη
λογοτεχνία, ο βαθµός στον οποίο τα ποιήµατα
που επιλέγονται στις σχετικές έρευνες είναι αντιπροσωπευτικά του είδους και της ποιότητας
της υπάρχουσας παραγωγής κ.ά. Οι παράγοντες
αυτοί δεν έχουν εξεταστεί στις σχετικές εργασίες.
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Αλλά δυσκολίες προκύπτουν και από την ίδια
τη φύση της ποίησης. Κάθε ποίηµα έχει ταυτόχρονα πολλά χαρακτηριστικά: µορφή (π.χ. αφηγηµατικό ποίηµα, λυρικό ποίηµα, λίµερικ, χάικου, οµοιοκατάληκτος στίχος, ελεύθερος στίχος),
εκφραστικά στοιχεία (π.χ. µεταφορά, παροµοίωση, προσωποποίηση), γλωσσικοί ήχοι (π.χ.
ρυθµός, οµοιοκαταληξία), ήχοι των λέξεων (π.χ.
παρήχηση, συνήχηση, µουσικότητα) και περιεχόµενο. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι δύσκολο να αποµονωθούν, ώστε να µελετηθεί η
σχέση του καθενός ποιήµατος µε το παιδί.

Παιδαγωγικές προεκτάσεις των ερευνών
για τις ποιητικές προτιµήσεις των παιδιών
∆ιατυπώνονται διάφορα σηµεία πιθανών
εφαρµογών των παραπάνω ερευνών που εξετάζουν τις προτιµήσεις για την ποίηση στην παιδική και εφηβική ηλικία µε την εκπαίδευση, µε
στόχο να ενθαρρυνθούν τα παιδιά και οι έφηβοι
να προσεγγίσουν την ποίηση. Στη διατύπωση
αυτή λαµβάνονται υπόψη και στοιχεία από
την ευρύτερη βιβλιογραφία για την ανταπόκριση του αναγνώστη και ιδιαίτερα του νεαρού αναγνώστη στη λογοτεχνία και στην ποίηση.

Για τη σηµασία της γνώσης από τον εκπαιδευτικό των ποιητικών προτιµήσεων
των παιδιών
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει τις προτιµήσεις των µαθητών του. Αυτό επιτυγχάνεται
µε την ενηµέρωσή του για τη σχέση της ανά214

γνωσης µε τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες
κάθε ηλικίας, αλλά και µε την αξιολόγηση των
προτιµήσεων των εκάστοτε µαθητών του µέσω
ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων µέσα στην
τάξη. Αυτό θα τον καταστήσει περισσότερο
αποτελεσµατικό στο διδακτικό έργο του.

Για τη µείωση µε την ηλικία του ενδιαφέροντος για την ποίηση
Αυτό το ερευνητικό εύρηµα είναι οπωσδήποτε δυσάρεστο και δεν είναι σαφές σε ποιες αιτίες µπορεί να αποδοθεί. Πιθανές ερµηνείες είναι η έλλειψη εξοικείωσης των παιδιών και των
εφήβων µε την υψηλής αξίας ποίηση, η ελλιπής
σχετική κατάρτιση των εκπαιδευτικών κ.ά. Έχει
υποστηριχθεί (Applebee, 1978) ότι µετά τα χιουµοριστικά και ρυθµικά ποιηµατάκια, στιχάκια και τραγουδάκια της βρεφονηπιακής και
πρώτης παιδικής ηλικίας, το παιδί, αν δεν βοηθηθεί σχετικά, είναι πιθανό να προχωρήσει στη
µη διαµόρφωση µιας «έννοιας της ποίησης», ενώ
αντίθετα διαµορφώνει µια «έννοια της ιστορίας–
αφήγησης». Άλλες πιθανές ερµηνείες εστιάζονται στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών σχολικής ηλικίας (6–12 ετών), όπως η δυσκολία τους στην κατανόηση της µεταφοράς, η
τάση τους να θεωρούν «παιδιάστικα» ορισµένα
ποιήµατα και να τα αποκηρύσσουν ως τέτοια, η
τάση των µεγαλύτερων παιδιών (άνω των 8
ετών) να στρέφονται προς τον έξω κόσµο, τις
συγκεκριµένες, υλικές, χειροπιαστές δραστηριότητες, σε σύγκριση µε τα νήπια και τα µικρότερα παιδιά που διατηρούν µεγαλύτερη
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επαφή µε τις ασυνείδητες πλευρές του εαυτού
τους και τη φαντασία – µια επαφή που αποκαθίσταται κατά την εφηβεία (εξ ου και η αύξηση
της προτίµησης των εφήβων για τη µεταφορά)
και άλλες παρόµοιες ερµηνείες. Η ανταπόκριση
του αναγνώστη της λογοτεχνίας είναι ένα αρκετά πολύπλοκο φαινόµενο και, ιδιαίτερα για την
παιδική και εφηβική ηλικία, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.

Για τη διαφορά φύλου ως προς το ενδιαφέρον για την ποίηση
Οι έρευνες που ανασκοπήσαµε έδειξαν ότι τα
αγόρια εκδηλώνουν µικρότερο ενδιαφέρον για
την ποίηση απ’ ό,τι τα κορίτσια. Επειδή, όπως
έχει υποστηριχθεί (π.χ. Coles & Hall, 2002),
υπάρχει µια τάση να ταυτίζεται η ανάγνωση µε
τη θηλυκότητα, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να τροποποιηθούν οι αρνητικές
στάσεις των αγοριών έναντι της λογοτεχνίας και
ειδικότερα της ποίησης. Ο στόχος αυτός µπορεί
να προσεγγισθεί µε σχολικές πρακτικές όπως αυτές που περιγράφονται παρακάτω, στις οποίες
όµως θα προστεθεί η έµφαση στην εξοικείωση
και των δύο φύλων µε κάθε είδους αναγνωστικό υλικό –αφηγηµατική πεζογραφία, ποίηση, βιβλία γνώσεων και πληροφοριών, τεχνικά βιβλία
κ.ά.–, καθώς και η εξοικείωση των αγοριών σε
ποιήµατα που έχουν άµεση σχέση µε τις παραδοσιακά «αγορίστικες» δραστηριότητες κάθε
ηλικιακού επιπέδου κατά µήκος της παιδικής
και της εφηβικής ηλικίας.
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Για την τάση των παιδιών να προτιµούν τη
χαµηλής λογοτεχνικής αξίας ποίηση
Αυτό το ερευνητικό εύρηµα µπορεί να οφείλεται στη µικρή έκθεση και εξοικείωση των
παιδιών σε αισθητικά καταξιωµένη ποίηση. Οι
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν είναι εξοικειωµένοι µε αυτού του είδους την ποίηση, κατά
τα χρόνια των σπουδών και της επιµόρφωσής
τους, οι σχολικές βιβλιοθήκες δεν είναι εµπλουτισµένες µε ανάλογα αναγνώσµατα, ενώ κατακλύζονται από «εµπορικά» βιβλία. Παράλληλα, σπανίζουν τα επιστηµονικά περιοδικά των
εκπαιδευτικών που δίνουν την απαιτούµενη έµφαση στην καλλιέργεια των ποιοτικών επιλογών
και που ενθαρρύνουν τον διάλογο µεταξύ των
εκπαιδευτικών της πράξης για το θέµα αυτό κ.ά.

Για τη σχέση των ποιηµάτων µε τις προσωπικές εµπειρίες των παιδιών
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει τη
σύνδεση της ποίησης µε τις προσωπικές–βιωµατικές εµπειρίες των παιδιών, τις εµπειρίες της
καθηµερινής τους ζωής, ώστε κατά τη συνάντηση του µαθητή µε το ποίηµα και την προσπάθειά
του να «βγάλει νόηµα» από αυτό, να γίνεται και
η σύνδεση αυτή. Για τον σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενηµερώνεται για τις συνήθεις ποιητικές προτιµήσεις των παιδιών και των
εφήβων.
Επιπρόσθετα, είναι ανάγκη να έρχονται τα
παιδιά σε επαφή µε ποίηση από διαφορετικούς
πολιτισµούς και διαφορετικές παραδόσεις (πα217

ραδοσιακή–λαϊκή ποίηση και έντεχνη ποίηση),
να κάνουν σχετικές συνδέσεις και συγκρίσεις, καθώς και να βλέπουν πώς ποιητές από διαφορετικούς πολιτισµούς πραγµατεύονται τα ίδια θέµατα. Αυτό είναι πράγµατι ένα µεγάλο ζητούµενο στο σύγχρονο ελληνικό πολυπολιτισµικό
σχολείο.

Για τη σχέση των ποιηµάτων µε το συναίσθηµα των παιδιών
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσφέρει στα
παιδιά ποιήµατα που έχουν µεγάλη πιθανότητα να τους αρέσουν, γιατί αυτό το θετικό συναίσθηµα, όπως είδαµε στις παραπάνω έρευνες,
σχετίζεται µε την τάση των παιδιών να προβαίνουν σε βαθύτερη γνωστική και συναισθηµατική επεξεργασία του ποιήµατος (π.χ. ερµηνεία,
εφαρµογή, κρίση). Η οµαδική συζήτηση για τα αίτια που προκαλούν αυτό το θετικό συναίσθηµα
επιτρέπει αυτού του είδους την επεξεργασία του
ποιήµατος. Εάν το παιδί ενθαρρύνεται να βιώνει το ποίηµα πρώτα σε αισθητική και κατόπιν
σε µη αισθητική ή πληροφοριακή βάση (Rosenblatt, 1978), τότε θα δοκιµάζει την απόλαυση
από την ανάγνωση της ποίησης και µόνο τότε θα
είναι έτοιµο να δεχθεί και τους περισσότερο τεχνικούς όρους της.

Για τις αλλαγές στις ποιητικές προτιµήσεις από ηλικία σε ηλικία
Στην πρώτη σχολική ηλικία (Α΄– Γ΄ δηµοτικού
περίπου), τα παιδιά µπορούν και ενδιαφέρον218

ται να µάθουν, να απαγγέλλουν και να δραµατοποιούν ποιήµατα, να εντοπίζουν τον ρυθµό,
την οµοιοκαταληξία και τους ήχους στα ποιήµατα, να αρχίσουν να συνειδητοποιούν τη
σύνδεση γλώσσας και νοήµατος (π.χ. πώς η σειρά των λέξεων καθορίζει το νόηµα), να συνδέουν
το ποίηµα µε το προϋπάρχον υπόβαθρο των
γνώσεων και των εµπειριών τους, να γράφουν
ποιήµατα µε βάση αυτά που διάβασαν, να χρησιµοποιούν άλλες µορφές τέχνης (π.χ. ζωγραφική, µουσική) για να εκφράσουν την επαφή τους
µε την ποίηση κ.ά. Έτσι, µπορούν να έρχονται σε
επαφή µε ιστορίες και ποιήµατα που αναφέρονται σε οικεία θέµατα, αλλά και σε θέµατα
από τη φαντασία, να εξοικειώνονται µε συγκεκριµένους ποιητές, να διαβάζουν ποίηση από
διαφορετικούς πολιτισµούς και ποιήµατα τόσο
µε προβλέψιµη όσο και µε προκλητική γλωσσική µορφή.
Στη δεύτερη σχολική ηλικία (∆΄– ΣΤ΄ δηµοτικού περίπου), τα παιδιά µπορούν να αρχίσουν
να εξοικειώνονται µε τη µεταφορά, µε διάφορες
ποιητικές φόρµες και τα αποτελέσµατά τους, καθώς και µε τη µεγαλόφωνη ανάγνωση, να αξιολογούν ιδέες και θέµατα που επεκτείνουν την
οπτική τους γωνία και τη σκέψη, να εκφράζουν
ανοιχτά τις προτιµήσεις τους, να κάνουν συνδέσεις ανάµεσα σε διαφορετικά µέρη του ποιήµατος, να χρησιµοποιούν τις προϋπάρχουσες
γνώσεις τους για την ποίηση κ.ά. Έτσι, µπορούν
να έρχονται σε επαφή µε την κλασική και τη µοντέρνα ποίηση από διάφορους πολιτισµούς και
διάφορες παραδόσεις.
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Οι έφηβοι είναι καλό να διδάσκονται να
εκτιµούν τη θεµατική και τη γλώσσα των ποιηµάτων, τις αξίες που αυτά εκφράζουν, τους λόγους για τους οποίους ορισµένα ποιήµατα είναι
υψηλής ποιότητας και διαχρονικής αξίας, τον
ρόλο της γλώσσας στην έκφραση του νοήµατος,
τη δυνατότητα διαφορετικών αναγνώσεων, τις
διαπολιτισµικές διαφορές, να µπορούν να συγκρίνουν ως προς το στυλ, τη θεµατική και τη
γλώσσα διαφορετικά ποιήµατα κ.ά. Έτσι, µπορούν να έρχονται σε επαφή µε την κλασική και
τη µοντέρνα ποίηση σε περισσότερο συστηµατική βάση (π.χ. εξετάζοντας τα έργα ενός συγκεκριµένου ποιητή), να διαβάζουν ποίηση που
απευθύνεται σε διάφορες ηλικίες (παιδιά, εφήβους, ενηλίκους) και να εξοικειώνονται µε την
ποιητική παραγωγή άλλων λαών και πολιτισµών
(βλέπε και το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα του
αγγλικού εκπαιδευτικού συστήµατος για µια
ολοκληρωµένη πρόταση σχετικά µε τη διδασκαλία της ποίησης ανά ηλικιακό επίπεδο,
DFEE, 1999).

Για τις καθηµερινές πρακτικές του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της ποίησης
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να οργανώνει
πλήθος δραστηριοτήτων για την τερπνή και
ωφέλιµη επαφή του παιδιού µε την ποίηση,
όπως είναι οι ακόλουθες:
α) H διδασκαλία ενός ποιήµατος σε καθηµερινή βάση και η διαρκής έκθεση των παιδιών
σε διάφορα είδη ποίησης, καθώς η ανταπόκριση των παιδιών ως αναγνωστών της ποίησης, χρειάζεται χρόνο. Αυτή η πρακτική
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όµως έρχεται, όπως έχει επισηµανθεί (Marston, 1975), σε αντίθεση µε το συστηµατικό
εύρηµα (που είδαµε παραπάνω) της µείωσης
µε την ηλικία του ενδιαφέροντος για την ποίηση. Φαίνεται ότι η σχέση ανάµεσα στην
έκταση της έκθεσης των παιδιών στην ποίηση
και στην ανταπόκρισή τους σ’ αυτή είναι ένα
αρκετά πολύπλοκο φαινόµενο που δεν έχει
εξεταστεί επαρκώς σε ερευνητικό επίπεδο.
β) H αναφορά σε ποιήµατα και σε άλλα µαθήµατα, εκτός του γλωσσικού και της λογοτεχνίας, και η σύνδεση και η αξιοποίηση της
ποίησης στα άλλα µαθήµατα.
γ) Η χρήση της µεγαλόφωνης ανάγνωσης από
τον εκπαιδευτικό στα παιδιά ποιηµάτων που
θα τα συγκινούν, καθώς και η από κοινού µε
όλα τα παιδιά µεγαλόφωνη ανάγνωση ποιηµάτων. Ωστόσο, η µεγαλόφωνη ανάγνωση
δεν ενδείκνυται για όλα τα ποιήµατα. Για παράδειγµα, δεν φαίνεται να είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για τη διδασκαλία των
χάικου, που είναι χαµηλά στις προτιµήσεις
των παιδιών, άρα η µεγαλόφωνη ανάγνωση
δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται αδιακρίτως.
δ) H ενίσχυση της επίγνωσης από τα παιδιά της
χρήσης της µεταφορικής γλώσσας (παροµοίωση, µεταφορά, προσωποποίηση, ονοµατοποιία). Αυτό µπορεί να γίνει µέσω της
σύνδεσης της µεταφορικής γλώσσας µε παραδείγµατα, µέσω της γενικότερης συζήτησης
για το ποίηµα και µέσω της έµφασης στην αισθητική απόλαυση από αυτό. Ο στόχος είναι
να ανάγονται τα παιδιά από τη χειροπιαστή,
κυριολεκτική αντίληψη των συγκρινόµενων
στοιχείων προς µια περισσότερο αφαιρετι221

κή και πολύπλοκη κατανόηση και τελικά να
οδηγούνται στην αισθητική απόλαυση της
ποίησης.
ε) H χρήση ελκυστικών, κυρίως ως προς την εικονογράφηση, εκδόσεων κλασικών παιδικών
ποιηµάτων (ιδίως για τα µικρότερης ηλικίας
παιδιά). ∆υστυχώς, τέτοιου είδους εκδόσεις, που αφορούν ειδικά την ποίηση, σπανίζουν στον ελληνικό χώρο και διεθνώς. Μία
πρόσφατη, πολύ αξιόλογη, εστιασµένη στο
σχολείο, έκδοση είναι το Ανθολόγιο Ε΄ και
ΣΤ΄ δηµοτικού, µε τίτλο «Με λογισµό και
µ’ όνειρο» (Κατσίκη–Γκίβαλου, Καλογήρου,
Παπαδάτος, Πρωτονοτάριου, Πυλαρινός,
2001), το οποίο, µε τα λογοτεχνικά κείµενα
υψηλής ποιότητας και µεγάλου εύρους που
περιέχει, καθώς και µε την εικονογράφησή
του, αποτελεί ένα χρήσιµο και ελκυστικό
ανάγνωσµα για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Με τέτοιες προδιαγραφές και
µε τη συνεργασία ειδικών από τον χώρο της
παιδαγωγικής και της λογοτεχνίας, θα µπορούσαν να συνταχθούν µία ή περισσότερες
ανθολογίες ποίησης για τις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης.
στ) Η διδασκαλία της ποίησης όµως δεν πρέπει
να εξαντλείται στις ανθολογίες, στις οποίες το
ποίηµα είναι αποµονωµένο από το πλαίσιό
του. Είναι καλό τα παιδιά να έρχονται σε επαφή µε ποιήµατα που είναι ενσωµατωµένα
µέσα στην αφήγηση (πεζογραφία), µε δεδοµένο ότι η ιστορία, η δράση, η περιπέτεια είναι θέµατα που προτιµούν τα παιδιά (Μαλαφάντης, υπό δηµοσίευση). Μια τέτοια τακτική είναι κατάλληλη για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Αλλά και η διδασκαλία ποιηµά222

των του ίδιου δηµιουργού, τα οποία µάλιστα
φαίνεται να έχουν µια συνέχεια µεταξύ τους,
είναι µια άλλη τακτική που διευκολύνει την
τοποθέτηση του ποιήµατος σε ένα πλαίσιο
και δεν θα πρέπει να θεωρείται κατάλληλη
µόνο για τους εφήβους (Gough, 1984).
ζ) Η παρότρυνση των παιδιών να διαµορφώσουν,
µετά από περίσκεψη και προσωπική εργασία, τους δικούς τους καταλόγους προτιµώµενων ποιητών και ποιηµάτων µε στόχο
την ενίσχυση της αυτοαντίληψης και της αυτεπάρκειάς τους ως αναγνωστών.
η) H κατάδειξη της ποικιλίας και της διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει την ποιητική έκφραση και παραγωγή, ώστε να αποφεύγονται οι µονοµερείς προτιµήσεις για ορισµένα
είδη ποίησης, αλλά και η προκατειληµµένη
απόρριψη της ποίησης συλλήβδην.
θ) H διαµόρφωση οµάδων λογοτεχνικής ανάγνωσης και συζήτησης, που βασίζονται στις
αρχές της συνεργατικής µάθησης, στην αξιοποίηση της «ζώνης επικείµενης ανάπτυξης»
και στη διαδικασία υποδοµής–«σκαλωσιάς»
για τη µάθηση µε καθοδήγηση από περισσότερο ικανούς συνοµηλίκους (Vygotsky,
1978), καθώς και η ενίσχυση του κοινωνικού
δικτύου, κυρίως της οµάδας των συνοµηλίκων, µέσα στο οποίο τα παιδιά εξερευνούν
την ποίηση (McClure, 1993).
ι) Η ενίσχυση της σύνδεσης ανάγνωσης–γραφής
και στο θέµα της ποίησης, µε τη συγγραφή
από τα ίδια τα παιδιά ποιηµάτων, η οποία
θα τους δώσει τη δυνατότητα, µεταξύ άλλων,
να αντιληφθούν θέµατα ποιητικής σύλληψης
και τεχνικής της ποίησης (Fisher, 1975). Η
συγγραφή µπορεί να είναι ατοµική ή οµαδική
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(π.χ. ένα παιδί να γράφει µία σειρά, να τη συνεχίζει το άλλο παιδί κ.ο.κ.).
ια) H ανοχή, ή ακόµη και ενθάρρυνση της αποκλίνουσας σκέψης, της ευελιξίας και του πειραµατισµού κατά τη συγγραφή ποιηµάτων
από τα παιδιά.
ιβ) Η χρήση και άλλων διόδων και µέσων, εκτός
του λόγου, για την επαφή µε την ποίηση,
όπως είναι η παντοµίµα (για τα µικρότερα
παιδιά), η δραµατοποίηση, η ζωγραφική, η
φωτογραφία, η µουσική, η γνωριµία µε τους
ίδιους τους ποιητές σε σχολικές συγκεντρώσεις κ.ά. (Peck, 1979. Reed, 1979).
ιγ) Η ενθάρρυνση των παιδιών να εξετάζουν την
ποίηση και χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και την παρουσία των συµµαθητών, σε ατοµική βάση, για κάποια χρονικά διαστήµατα. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς η ανάγνωση και η απόλαυση της ποίησης
είναι συχνά µια καθαρά προσωπική, µάλλον
µοναχική δραστηριότητα.
ιδ) Η κατανόηση από τον εκπαιδευτικό του γεγονότος ότι η επαφή µε την ποίηση –ανάγνωση και συγγραφή ποιηµάτων– ενέχει δυσκολίες
για τα παιδιά και η αναγνώριση και έκφραση
αυτής της κατανόησης προς τα παιδιά, ώστε
να µειώνεται η απογοήτευση και το άγχος τους.
ιε) Η κατανόηση από τον εκπαιδευτικό ακόµη
και εκείνων των αντιδράσεων των παιδιών
στην ποίηση που είναι φαινοµενικά άσχετες
ή ελλιπείς ή αποκλίνουσες από τον µέσο όρο,
αλλά που µπορεί να εκφράζουν εντυπωσιακές θεάσεις των πραγµάτων.
ιστ) Η αποφυγή πρακτικών όπως οι ακόλουθες:
η επιβολή της αποµνηµόνευσης του ποιήµατος, ο καταιγισµός των ερωτήσεων γι’ αυτό, η
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επιµονή στην επίδοση, καθώς και στην αποµόνωση µερών του ποιήµατος για επεξεργασία, η ανάθεση πληθώρας σχετικών µε το ποίηµα αναγνωσµάτων κ.λπ. (Ford, 1990).
ιζ) Συναφώς µε το προηγούµενο, όπως έχει
υποστηριχθεί (Andrews, 1991), ένα βασικό
πρόβληµα στην επαφή του παιδιού µε την
ποίηση είναι η άµεση σύνδεσή της µε τη διαδικασία της αξιολόγησης και των εξετάσεων,
µια πρακτική που πρέπει να περιοριστεί.
Όπως υποστήριξαν οι Kutiper και Wilson
(1993, σ. 34), «ίσως η δουλειά του δασκάλου είναι να χτίζει γέφυρες – γέφυρες ανάµεσα στις φανερές προτιµήσεις των παιδιών για την οµοιοκαταληξία, το ρυθµό, το χιούµορ και την αφήγηση, από τη µια πλευρά και στην τεράστια ποικιλία της ποίησης που αναµένει τους νεαρούς
αναγνώστες, από την άλλη». Εάν το παιδί προσεγγίζει την ποίηση µε µοναδικό στόχο την
απόκτηση πληροφοριών, όπως θα προσέγγιζε
ένα σχολικό εγχειρίδιο, τότε είναι βέβαιο ότι το
περιµένει η µαταίωση και η απογοήτευση (Dias
& Hayhoe, 1988).

Για τη γενικότερη στάση του εκπαιδευτικού έναντι της ποίησης
H αγάπη των παιδιών για την ποίηση δεν ενισχύεται από κάποια «µυστηριώδη όσµωση»
που απορρέει απλώς από τη µεγαλόφωνη ανάγνωση ποιηµάτων από τον εκπαιδευτικό µέσα
στην τάξη (Benton & Benton, 1998). Αντίθετα, ενισχύεται από την ενθάρρυνση της ανταπόκρισης
των παιδιών έναντι της ποίησης, µε την έννοια
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που έχει αποδοθεί στον όρο «ανταπόκριση» από
τις σχετικές θεωρίες της λογοτεχνίας, στις οποίες τονίζεται ο ενεργός ρόλος του αναγνώστη στη
δηµιουργία του κειµένου γενικά και του ποιήµατος ειδικότερα (π.χ. Applebee, 1978. Cooper,
1985. Holland, 1975. Iser, 1978. Purves & Beach,
1972. Rosenblatt, 1978).
Σύµφωνα µε µία από τις θεωρίες αυτές, η
οποία έχει σαφώς παιδαγωγικό χαρακτήρα και
µεγάλη απήχηση, «το ποίηµα πρέπει να θεωρείται ως ένα γεγονός µέσα στο χρόνο. ∆εν είναι
ένα αντικείµενο ή µια ιδεατή οντότητα. Συµβαίνει κατά τη συνάντηση, τη συν–διείσδυση
ενός αναγνώστη και ενός κειµένου» (Rosenblatt, 1978, σ. 12. Ας σηµειωθεί ότι µε τον όρο
«ποίηµα» η Rosenblatt εννοεί κάθε λογοτεχνικό
κείµενο). Ο αναγνώστης, εν προκειµένω ο µαθητής, φέρνει στο κείµενο τις δικές του εµπειρίες του παρελθόντος και την παρούσα προσωπικότητά του και από το υλικό της µνήµης,
της σκέψης και των συναισθηµάτων του αποκρυσταλλώνει µια καινούρια τάξη ή εµπειρία,
που θα γίνει µέρος της ζώσας εµπειρίας του. ∆εν
υπάρχει αυτόνοµο κείµενο που πρέπει να εξεταστεί κριτικά και να «ανακαλυφθεί» το νόηµά
του. Το νόηµα δηµιουργείται και συν–δηµιουργείται. Η συνάντηση του παιδιού µε το ποίηµα
αναφέρεται στην ανταπόκρισή του τόσο κατά
την ίδια τη διαδικασία της ανάγνωσης όσο και
µετά το τέλος της ανάγνωσης αυτής (M. Benton,
1995). Έχει προταθεί τα δύο αυτά επίπεδα ανάγνωσης να αποδοθούν µε τον όρο «ενδοσκοπική ανάκληση» (retrospective recall, Benton, Jensey, Bell, & Hurst, 1988), καθώς συµβαίνουν και
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τα δύο: στροφή προς τα έσω για ανάκληση (π.χ.
τι σκεπτόταν και τι ένιωθε το παιδί όταν διάβαζε
το ποίηµα), ταυτόχρονα µε την ερµηνεία και την
αναδόµηση του ποιήµατος. Μια τέτοια αντίληψη της ανταπόκρισης αποµακρύνει τον µαθητή από την παθητικότητα, την εξάρτηση από τις
απόψεις των άλλων, αλλά και από την κυριαρχία του εκπαιδευτικού (M. Benton, 1988). Επιπλέον, ο ενθουσιασµός του ίδιου του εκπαιδευτικού έναντι των ποιητικών κειµένων συνδέεται µε την απόλαυση της ποίησης και την αυξάνει (Norton, 2003). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
λειτουργεί µε τρόπο διαµεσολαβητικό–διευκολυντικό και όχι ως µεταδότης της γνώσης ή ως
διορθωτής «ατελειών».

Για την προαγωγή της επαφής των παιδιών µε την ποίηση µέσω των βιβλιοθηκών
Είναι βασική ανάγκη να καλυφθούν τα τεράστια ελλείµµατα στην οργάνωση των σχολικών,
κοινοτικών και άλλων δηµόσιων βιβλιοθηκών.
Σ’ αυτές, το προσωπικό, που θα ενηµερώνεται
διαρκώς σε σχετικά θέµατα, θα παρέχει στα παιδιά ένα µεγάλο εύρος ποιητικών αναγνωσµάτων
(παραδοσιακών, µοντέρνων, λιγότερο ή περισσότερο «δύσκολων», αυτών που είναι υψηλά
αλλά και αυτών που είναι χαµηλά στις προτιµήσεις των παιδιών), µέσα από την καθηµερινή
ανάγνωση και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων
ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης µε το λογοτεχνικό είδος της ποίησης.
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Για την ενηµέρωση όλων όσοι ασχολούνται µε την επαφή του παιδιού µε την ποίηση
Εκπαιδευτικοί και βιβλιοθηκάριοι είναι απαραίτητο να ενηµερώνονται συστηµατικά για τις
νέες ποιητικές συλλογές, τις µελέτες που αφορούν
γενικά την ποίηση και ειδικά την ποίηση για παιδιά, τους τρόπους εξοικείωσης των παιδιών µε
αυτή και την αποτελεσµατικότητά τους, τις προτιµήσεις των παιδιών κ.λπ. Η ενηµέρωση µπορεί
να γίνει µέσω της µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσής τους σε πανεπιστηµιακό πλαίσιο, µέσω της
επαφής τους µε συλλόγους που προάγουν τη φιλαναγνωσία των παιδιών, µέσω της ανάγνωσης
σχετικών επιστηµονικών περιοδικών (που δυστυχώς είναι ελάχιστα στον ελληνικό χώρο),
αλλά και µέσω της προσωπικής αναζήτησης.
Είναι βέβαιο ότι, µετά τις πρώτες εµπειρίες στο
οικογενειακό περιβάλλον, η επαφή του παιδιού
µε τον εκπαιδευτικό, κατά τα πρώτα χρόνια της
σχολικής φοίτησης, και οι εµπειρίες ανάγνωσης
της ποίησης που λαµβάνουν χώρα τότε µέσα στο
σχολικό περιβάλλον αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διαµόρφωση του παιδιού σε διά
βίου επαρκή και ικανό αναγνώστη της ποίησης.
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H οικειότητα και
η οικειοποίηση
του συµφωνικού
ακούσµατος

ΜΥΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ*

Πόσο οικείο είναι και πόσο οικείο
µπορεί να γίνει το συµφωνικό άκουσµα
στις µέρες µας;
Στις µεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Αµερικής, οι οποίες διαθέτουν πλούσια πολιτιστική παράδοση, η ορχήστρα και το θέατρο κατέχουν εξέχουσα θέση όχι µόνο στις καρδιές των
πολιτών, αλλά –κυρίως– στη συνείδησή τους.
Ο σύγχρονος µουσικός ελληνικός πολιτισµός
διαθέτει µεγάλα αποθέµατα ποιότητας. Το επίπεδο του µουσικού δυναµικού στη χώρα µας
ανεβαίνει διαρκώς κατά τα τελευταία χρόνια.
Μεταξύ πολλών άλλων θετικών στοιχείων, η θεσµική κατοχύρωση του µουσικού επαγγέλµατος
µετά το 1992 έδωσε τη δυνατότητα σε πολλές οικογένειες στην Ελλάδα να πιστέψουν ότι αξίζει
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Ο Μύρων Μιχαηλίδης είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
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τον κόπο να επενδύσουν στο µουσικό επάγγελµα, στέλνοντας τα παιδιά τους για ανώτατες µουσικές σπουδές σε ακαδηµίες του εξωτερικού. ∆εν
θα θέλαµε να αναφερθούµε σήµερα στην ευθύνη της µουσικής παιδείας ή της παιδείας των πολιτών γενικότερα. Σηµαντικό είναι να γνωρίζει
κανείς τι µπορεί να κάνει ως φορέας καλλιτεχνικής δράσης.
Πρώτιστο µέληµα θα πρέπει να είναι η προσέγγιση του απλού πολίτη στο συµφωνικό
άκουσµα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, όχι µόνο
µε µετακλήσεις γνωστών καλλιτεχνικών συντελεστών ή µε ενδιαφέρουσες θεµατικές µουσικές
ενότητες, αλλά και µε διάφορους άκρως ενδιαφέροντες τρόπους:
•

Συνδυασµός της µουσικής µε λογοτεχνία
και ποίηση. Ας αναφέρουµε ένα παράδειγµα:
Η χώρα µας έχει µεγάλη παράδοση λογοτεχνών και ποιητών. Επίσης, πολλοί ξένοι λογοτέχνες και ποιητές έχουν καταπιαστεί µε
ελληνική θεµατολογία. Με δεδοµένο λοιπόν ότι και πολλοί αξιόλογοι συνθέτες
έχουν εµπνευστεί από τα σχετικά θέµατα, η
συµµετοχή ηθοποιών σε µια συναυλία µπορεί να αποβεί άκρως ενδιαφέρουσα. Ο ηθοποιός διαβάζει το λογοτεχνικό κείµενο και
στη συνέχεια η ορχήστρα αποδίδει ένα µουσικό αριστούργηµα, δηµιουργώντας συνειρµικές εικόνες στον θεατή–ακροατή.

•

Συνδυασµός της µουσικής µε την τέχνη της
φωτογραφίας. Υπάρχουν µουσικά αριστουργήµατα περιγραφικής–προγραµµατικής µουσικής. Μεγάλοι συνθέτες εµπνεύστηκαν από συγκεκριµένους ζωγραφικούς
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πίνακες ή από συγκεκριµένες τοποθεσίες.
Πόσο όµορφη είναι η εικόνα του εντυπωσιασµένου άνδρα που τρέχει ανάµεσα στους
πίνακες του Βαν Γκογκ ακούγοντας µουσική του Σοπέν στα Όνειρα του Κουροσάβα!
•

Συνοδεία βωβού κινηµατογράφου. Εδώ και
εβδοµήντα χρόνια, γενιές και γενιές απολαµβάνουν, ψυχαγωγούνται και δεν χορταίνουν µε τα αριστουργήµατα του βωβού κινηµατογράφου, της πρώτης εποχής της έβδοµης τέχνης. Τι όµορφη και τη συναρπαστική
µπορεί να είναι η παρακολούθηση µιας ταινίας µε τη ζωντανή συνοδεία από συµφωνική ορχήστρα!

•

Υπαίθριες συµφωνικές βραδιές. Χιλιάδες οικογένειες απολαµβάνουν στη χώρα µας τα
δροσερά καλοκαιρινά βράδια µε περιπάτους.
Εκεί, µέσα στην πόλη, και ξαφνικά µια ορχήστρα να παίζει Νίνο Ρότα. To συµφωνικό
άκουσµα δίπλα σε όλους µε απλόχερη διάθεση για όλους, µε οικείες µελωδίες από αριστουργήµατα δηµοφιλών συνθετών.

•

Βραδιές συµφωνικού ροκ. Η µουσική που κατέκτησε τη νεολαία, και όχι µόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εµπλουτίζει το άκουσµά
της µε τη σύµπραξη συµφωνικής ορχήστρας.
Πολλοί διάσηµοι τραγουδιστές ροκ το επιδιώκουν και το υποστηρίζουν στις µέρες µας.
Η ηλεκτρική κιθάρα µαζί µε το όµποε, το
φλάουτο, τα κόρνα και όλη τη συµφωνική
ορχήστρα!

Ο καλλιτεχνικός σχεδιασµός που ακολουθείται στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
(ΚΟΘ) κατά τα τελευταία χρόνια έχει στοχεύσει
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στην οικειοποίηση αυτού του συµφωνικού
ακούσµατος µε απτά και επιτυχή αποτελέσµατα.
•

Οι συναυλίες της ΚΟΘ µε λογοτεχνία–ποίηση–φιλοσοφία και µουσική διείσδυσαν σε
νέο κοινό. Κείµενα και ποιήµατα Σολωµού,
Σεφέρη, Καβάφη κ.λπ. διαβασµένα από καταξιωµένους έλληνες ηθοποιούς, ενώ η ΚΟΘ
απέδιδε αριστουργηµατικά έργα του Μπετόβεν, του Σιµπέλιους ή του Πουτσίνι, δηµιούργησαν συνειρµικές εικόνες τέχνης.

•

Η παρουσίαση της Συµφωνίας των Άλπεων
του Ρίχαρντ Στράους, ενός από τα µεγαλειωδέστερα έργα της ιστορίας της συµφωνικής
µουσικής, µε την παράλληλη φωτογραφική
προβολή (Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) καλλιτεχνικών φωτογραφιών από τα
τοπία που ενέπνευσαν τον µεγάλο συνθέτη,
κατέστησαν πολύ πιο οικείο στο κοινό το
άκουσµα του έργου.

•

Η παρουσίαση των ταινιών Metropolis του
Φριτς Λανγκ, Τα Φώτα της Πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν, Το Φάντασµα της Όπερας (στην
πρωτότυπη εκδοχή του) µε τη ζωντανή συνοδεία της ΚΟΘ έφεραν στην αίθουσα της
συναυλίας πολλές οικογένειες, οι οποίες
δεν είχαν ξανακούσει συµφωνική ορχήστρα.

•

Η παρουσίαση του έργου Το Χαµόγελο της
Τζοκόντας του Μάνου Χατζιδάκι σε ανοιχτό
χώρο πληµµύρησε το Θέατρο Γης µε χιλιάδες ακροατές. Πολλοί από αυτούς άκουγαν
ζωντανά συµφωνική ορχήστρα για πρώτη
φορά.
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•

Ο Ian Gillan των Deep Purple και η Allanah
Myles συνέπραξαν µε την ΚΟΘ σε βραδιές
συµφωνικού ροκ, φέρνοντας και αυτοί µε τη
σειρά τους νέο, δηλαδή καινούργιο, κοινό
κοντά στην ορχήστρα.

Αδιαµφισβήτητα, ο συµφωνικός ήχος έχει
τεράστιες επιλογές και δυνατότητες. Ζητούµενο
παραµένει πάντοτε η διάδοση της ποιοτικής
µουσικής. Καµιά µουσική δεν είναι για τους λίγους. Στατιστικά, µετά από τις συναυλίες αυτές,
παρατηρήσαµε σαφή αύξηση του κοινού ακόµη
και στις παραδοσιακού τύπου συναυλίες της ορχήστρας µας. Και εντέλει αυτό είναι το ζητούµενο: Μπετόβεν και Τσαϊκόφσκι, καθώς και
σύγχρονες µουσικές δηµιουργίες Ελλήνων συνθετών όχι για εκατό αλλά για χίλια πεντακόσια
άτοµα.
Ο Στραβίνσκι έχει πει ότι η δηµιουργία και
ακρόαση της µουσικής τέχνης περιλαµβάνει
δύο σκέλη: το καλλιτεχνικό (αυτό για το οποίο
εκφέρουν εµπεριστατωµένη άποψη οι γνώστες
και ειδικοί) και το αισθητικό (αυτό για το οποίο
µπορεί να εκφέρει άποψη ο καθένας, κατά το
«περί ορέξεως ουδείς λόγος»). Πολλές φορές
όµως, αυτό το «αισθητικό» του µη ειδικού
ακροατή επηρεάζεται υποσυνείδητα ή, εν πάση
περιπτώσει, µε µη κατανοητό σ’ αυτόν τρόπο,
από την καλή ή την κακή εκτέλεση του µουσικού
έργου.
Πάνω απ’ όλα, µε συστηµατική δουλειά στο
καλλιτεχνικό σκέλος, η οποία έχει ως στόχο τη
διαµόρφωση της προσωπικότητας του ήχου
της ορχήστρας (του δεσίµατος των οµάδων ορ239

γάνων της, του συγχρονισµού της, της συστηµατικής καλλιέργειας της ορθοτονίας, της µουσικής ισορροπίας, της µουσικής φράσης και πολλών άλλων συστατικών, τα οποία δεν είναι της
παρούσης για να αναπτυχθούν), κατακτάται και
διατηρείται το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο.
Αυτό για το οποίο υποσυνείδητα ή ενσυνείδητα χαίρονται και από το οποίο ψυχαγωγούνται
όλοι οι ανήσυχοι άνθρωποι που πλησιάζουν την
τέχνη.
Με τον τρόπο αυτό, το σύγχρονο ελληνικό
µουσικό δυναµικό µπορεί να αποτελεί ένα από
τα σηµαντικότερα οχήµατα δραστηριοποίησης
του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού γενικότερα.
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Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ*

Μια πρώτη επαφή

Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, µια εκδήλωση µε ξεχωριστή
ταυτότητα και διακριτή θέση στο παγκόσµιο φεστιβαλικό τοπίο, µια εκδήλωση στην οποία το θέαµα συναντά την πνευµατικότητα και η ανακάλυψη αποτελεί οδηγό, πλησιάζει τα 50 χρόνια
ζωής. Συµπορεύοµαι µαζί του τα τελευταία τέσσερα. Μια τετραετία γεµάτη γόνιµες προκλήσεις,
αλλά και υψηλούς στόχους. Βασική µας επιδίωξη
ήταν να «εγγραφεί» το Φεστιβάλ στην ατζέντα
των επαγγελµατιών του κινηµατογράφου ως
το σηµαντικότερο ετήσιο κινηµατογραφικό ραντεβού στην περιοχή. Να εδραιωθεί η Θεσσαλονίκη ως πολιτιστικό σταυροδρόµι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, να αποτελέσει γέφυρα µε τις αγορές του κόσµου, δί-

*

Η ∆έσπινα Μουζάκη είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
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νοντας την ευκαιρία στις ελληνικές ταινίες να
διεκδικήσουν τη θέση τους στη διεθνή αγορά. Να
είναι το Φεστιβάλ χρήσιµο για τους δηµιουργούς,
για τους επαγγελµατίες, αλλά και για το κοινό,
καθώς εξίσου σηµαντικός είναι και ο εκπαιδευτικός του ρόλος. Σε µια δύσκολη εποχή σαν
τη σηµερινή, το Φεστιβάλ καλείται να µεταλαµπαδεύσει την αγάπη για την τέχνη του κινηµατογράφου, να «εκπαιδεύσει» µε τον καλύτερο
τρόπο τις αυριανές γενιές θεατών.
Οι στόχοι που θέσαµε εξαρχής έχουν σε µεγάλο
βαθµό εκπληρωθεί. Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης έχει καταξιωθεί πλέον ως µία
από τις σηµαντικότερες κινηµατογραφικές διοργανώσεις σε παγκόσµια κλίµακα, έχει ενισχύσει
και προβάλει το έργο των Ελλήνων δηµιουργών
και έχει µεταµορφώσει τη Θεσσαλονίκη σε πόλο
έλξης όλων των κινηµατογραφικών δυνάµεων της
ευρύτερης γεωγραφικής µας περιοχής.
Ενδεικτικό της επιτυχίας του Φεστιβάλ, είναι
ότι το Screen International το κατέταξε στα 25 σηµαντικότερα φεστιβάλ του κόσµου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το επέλεξε ανάµεσα στις δέκα πιο αντιπροσωπευτικές πολιτιστικές και αθλητικές
διοργανώσεις της Ευρώπης, η στήριξή του από
το πρόγραµµα Media της Ε.Ε. είναι διαρκής και
πολύτιµη, ενώ έγινε αντικείµενο διακλαδικών και
επιστηµονικών ερευνών από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και από µεγάλα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα παγκοσµίου αναγνώρισης του εξωτερικού και του εσωτερικού.
Οι αναπτυξιακές δράσεις του Φεστιβάλ, η
Agora, το Crossroads, το Salonica Studio, το Bal242

kan Fund, αλλά και το Balkan Works in Progress,
που συγκροτούν το Industry Center, προσελκύουν κάθε χρόνο και περισσότερους επαγγελµατίες και λειτουργούν ως µοχλός ανάπτυξης για
τον ελληνικό κινηµατογράφο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην 3η Αγορά,
υποστηρίχθηκε η διανοµή 283 ταινιών εκ των
οποίων 73 από την Ελλάδα και 80 από τη ΝΑ
Ευρώπη και Μεσόγειο. Η Agora ξεκινώντας
τρία χρόνια πριν, ως αναπτυξιακή δράση µε καθαρά καινοτόµο χαρακτήρα, έχει επιτύχει να
εξασφαλίσει τη µέγιστη συµµετοχή Ελλήνων
και ξένων επαγγελµατιών του χώρου – παραγωγών, διανοµέων, προγραµµατιστών φεστιβάλ, εκπροσώπων ινστιτούτων και σωµατείων.
Παράλληλα, παρουσιάζει προγράµµατα όπως το
Balkan Works in Progress, σε συνεργασία µε τις
Ματιές στα Βαλκάνια, δίνοντας την ευκαιρία
στους επαγγελµατίες να ανακαλύψουν ταινίες
από την περιφέρεια των Βαλκανίων πριν από
την ολοκλήρωσή τους και να συµµετάσχουν σε
αυτές ως συµπαραγωγοί. Τέλος, φέτος σε πειραµατικό στάδιο ξεκίνησε η ψηφιακή λειτουργία της Αγοράς, διαδικασία που θα δώσει στη
συγκεκριµένη δράση µια νέα δυναµική, φέρνοντάς την στην παγκόσµια πρωτοπορία των κινηµατογραφικών αγορών. Στο πλαίσιο του Industry Center είναι και το Balkan Fund – το Βαλκανικό Ταµείο Ανάπτυξης Σεναρίων του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, το
οποίο συνεχίζει την επιτυχηµένη λειτουργία του
για έκτη συνεχή χρονιά. Αλλά και το φόρουµ
συµπαραγωγής Crossroads, το οποίο στα τρία
χρόνια λειτουργίας του έχει παρουσιάσει σχέδια
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κινηµατογραφικών ταινιών που µετά τη συµµετοχή τους σε αυτό –και χάρη σ’ αυτή– προχωρούν
στην ολοκλήρωσή τους. Κι ακόµα το Salonica
Studio, η εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Φεστιβάλ για τους ειδικευόµενους στην παραγωγή
φοιτητές ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών σχολών σε συνεργασία µε το Τµήµα Κινηµατογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εντάσσεται πλέον στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Four Corners.
∆εν είναι όµως µόνο η αναπτυξιακή δραστηριότητα που ελκύει τους ανθρώπους του χώρου.
Είναι το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο του Φεστιβάλ, το ξεκάθαρο στίγµα του, ο προσανατολισµός του στα πιο καινοτόµα και πρωτοποριακά ρεύµατα της εποχής, οι νέοι δηµιουργοί
που χαράσσουν τους µελλοντικούς δρόµους
του παγκόσµιου σινεµά. Κάθε χρόνο, το πρόγραµµα του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού, που αποτελεί την αιχµή του δόρατος της διοργάνωσης,
παρουσιάζει µια πρισµατική εικόνα του παγκόσµιου νέου κινηµατογράφου. Επιλέγουµε τα
πιο ελπιδοφόρα ξεκινήµατα σκηνοθετών απ’ όλο
τον κόσµο, «ξεκινήµατα» που µοιάζουν περισσότερο µε «αφίξεις» στην καλλιτεχνική ωριµότητα. Όλοι τους εκπροσωπούν ένα σινεµά που
αντιµετωπίζει µε περισσότερη ευθύτητα και σαφήνεια τα προβλήµατα της δύσκολης εποχής
που διανύουµε. Αυτές οι νέες προσεγγίσεις εκφράζονται µε καινούριες κινηµατογραφικές
προτάσεις, οι οποίες πραγµατοποιούν το παρθενικό τους ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Σ’ αυτές εντάσσονται πάντα και οι δυναµικές προτάσεις
νέων Ελλήνων δηµιουργών. Επιθυµία του Φε244

στιβάλ είναι να φέρει τους Έλληνες κινηµατογραφιστές σε επαφή µε το διεθνές κινηµατογραφικό τοπίο και να προβάλλει το έργο τους
στην παγκόσµια κινηµατογραφική αγορά. Μ’
αυτή τη λογική δηµιουργήσαµε και δύο νέα προγράµµατα: Το Digital Wave, που παρουσιάζει τα
τελευταία 3 χρόνια τις ψηφιακές ταινίες Ελλήνων δηµιουργών, αλλά και το Generation Next,
ένα νέο πρόγραµµα που στόχο έχει να φωτίσει
το έργο των ανερχόµενων Ελλήνων κινηµατογραφιστών.
Στην ανάδειξη του πρωτοποριακού, του ανατρεπτικού και του ανανεωτικού αποσκοπεί και
η τελευταία καινοτοµία του διεθνούς µας προγράµµατος: το πιλοτικό Experimental Forum,
στραµµένο κατ’ αποκλειστικότητα στον πειραµατικό κινηµατογράφο. Κι ακόµα µία πρωτοβουλία: αναλαµβάνοντας τις ευθύνες που µας
αναλογούν για τις δραµατικές κλιµατολογικές
αλλαγές που υφίσταται ο πλανήτης µας, ξεκινήσαµε φέτος έναν ∆ιάλογο για το Πράσινο, φιλοδοξώντας να εµφυσήσουµε στο κοινό µια
ανάλογη αίσθηση ευθύνης δείχνοντας έναν πράσινο δρόµο προς το 50ό Φεστιβάλ και στοχεύοντας σταδιακά να αφήνουµε πίσω µας ένα
πιο ορθολογικό οικολογικό αποτύπωµα.
Η φιλοσοφία όλων των προγραµµάτων του
Φεστιβάλ, νέων και ήδη καθιερωµένων, είναι η
ίδια που διέπει εδώ τη διοργάνωση τα τελευταία
τέσσερα χρόνια: η επιθυµία να αναδείξουµε το
καινούργιο, η επιθυµία να δώσουµε την ευκαιρία σε κάθε κινηµατογραφική έκφραση, ανεξάρτητα από τη φόρµα, ανεξάρτητα από τα
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µέσα, ανεξάρτητα από τους τρόπους, να βρει τη
θέση της στο κινηµατογραφικό στερέωµα, να συναντήσει το κοινό της, να µπορέσει να υπάρξει.
Γιατί χωρίς την έκθεση, χωρίς την αναµέτρηση
µε το κοινό, η τέχνη του κινηµατογράφου, ειδικά στις δύσκολες και µεταβατικές περιόδους
που διανύουµε, δεν µπορεί να υπάρξει.
Αυτή είναι η δύναµη του κινηµατογράφου: να
καταργεί τους περιορισµούς, τις δεσµεύσεις, τη
συχνά πεζή όψη της καθηµερινότητας και να µας
ανυψώνει στον κόσµο των ιδεών, των ονείρων,
της τέχνης, του µεγαλείου. Μπορεί αυτή η µέθεξη
να µην συµβαίνει συχνά, όµως αυτή αναζητούµε µε επιµονή κάθε φορά που ξεκινάµε την περιπέτεια αυτού του Φεστιβάλ κι ευτυχώς κάθε
χρόνο έχουµε την τύχη να τη ζούµε µέσα από
έναν αληθινά πολύτιµο συντονισµό µεταξύ
όλων όσοι κάνουν το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
αυτό που είναι. Τους δηµιουργούς που προσφέρουν τις ταινίες τους, τους ανθρώπους που
µέσα από τους µηχανισµούς της παραγωγής τούς
κάνουν πράξη, το κοινό και τους κριτικούς που
τις βιώνουν, τις αποκρυπτογραφούν και τις
αντανακλούν µέσα από το δικό τους βλέµµα.
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Τι είναι
Τέχνη;

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ*

Ένα κείµενο για
αρχάριους
Η τέχνη µοιάζει µε κοινωνικό φαινόµενο, αλλά στην ουσία είναι σχεδόν φυσικό φαινόµενο, κάτι σαν ηφαιστειακή εκτόνωση.
∆εν καταγράφει την ιστορία ούτε κάνει ιστορία ούτε προηγείται της εποχής της ούτε την
ακολουθεί. Η τέχνη είναι ο έρωτας, µε την πλατύτερη σηµασία της λέξης, είναι η έκφραση και
το ξεχείλισµα µιας πληρότητας.
∆εν υπακούει σε θεωρίες, τις οποίες διαψεύδει µονίµως, έχει δική της λογική και δεν ερµηνεύεται µε λόγια.
Η τέχνη δεν είναι µαχητική ή ήρεµη, αλλά είναι σαν τον άνεµο, που άλλοτε είναι άγριος και
δυνατός και άλλοτε γαλήνιος.

*

Ο ∆ηµήτρης Μυταράς είναι ζωγράφος, καθηγητής
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ακαδηµαϊκός.
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Η τέχνη δεν µορφώνει αλλά κάνει κάτι περισσότερο, σε συνδέει µε το µυστήριο της ύπαρξης.
Η τέχνη δεν αποδίδει δικαιοσύνη, είναι πέρα
απ’ αυτή.
Η τέχνη δεν στρατεύεται, αλλά ανήκει στους
αθώους είτε αυτοί βρίσκονται στη φυλακή είτε
πρόκειται για τον αυστηρό διευθυντή της απέναντι επιχείρησης.
Η τέχνη απευθύνεται σε ελεύθερους ανθρώπους, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει
κανείς ποιοι είναι οι ελεύθεροι άνθρωποι.
Η τέχνη δεν ερµηνεύεται ούτε µε πολιτικά
ούτε µε καλλιτεχνικά µανιφέστα.
Οι σχολές, τα υλικά, οι τεχνοτροπίες, οι κοινωνικές ανακατατάξεις, οι συζητήσεις, οι φιλοσοφίες και τα κείµενα ασχολούνται µόνο µε τα
ερεθίσµατα που δηµιουργούν την τέχνη. Την ίδια
όµως τίποτε απολύτως δεν την ερµηνεύει.
Η τέχνη δεν έχει σχέση µε το µάρκετινγκ, τους
πλειστηριασµούς και τις τιµές – όλα αυτά είναι
ξένα σώµατα.
Το σπήλαιο του Λάσκο δεν ήταν γκαλερί. Ο
καλλιτέχνης συχνά δεν γνωρίζει αν αυτό που
έκανε είναι καλό ή κακό. Σπάνια οι πρωτοπόροι
πιστεύουν ότι είναι πρωτοπόροι. Για την πρωτοπορία τους σίγουροι είναι αυτοί που τους
ακλουθούν.
Η τέχνη δεν αποµυθοποιείται.
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«Όταν ξύσεις ένα αληθινό έργο τέχνης θα τρέξει λίγο αίµα», λέει κάποιος.
Πολλά πράγµατα µιµούνται την τέχνη και
πολλοί µιµούνται τους καλλιτέχνες.
Πολλοί καλλιτέχνες απαντούν σε ερωτήσεις
που δεν υποψιάζονται. Απαντούν σε ανθρώπους
που δεν γνώριζαν την ερώτηση. Άλλο είναι η µόρφωση και άλλο η καλλιέργεια του πνεύµατος.
Η τέχνη ερµηνεύεται µόνο µε τέχνη, όπως ο
πιανίστας ερµηνεύει τη µουσική σύνθεση.
Η τέχνη δεν προοδεύει ποτέ, µην τη συγχέουµε µε την επιστήµη, απλώς αλλάζει πρόσωπα
και τρόπους για να πει κάθε φορά τα ίδια πράγµατα.
Η τέχνη είναι κάτι πολύ απλό και ο καλλιτέχνης ένας σοφός.
Σοφή και η γιαγιά του απέναντι διαµερίσµατος, σοφός –καθόλου απίθανο– και ο πρόεδρος
της Ακαδηµίας.
∆είτε τα πρόσωπα των ανθρώπων καθώς
περνούν από τις διαβάσεις των πεζών. ∆είτε τους
φθαρµένους τοίχους µε τις σχισµένες αφίσες και
τα πολύχρωµα συνθήµατα.
∆είτε το απέναντι δέντρο καθώς βγαίνουν οι
µικροί βλαστοί περιµένοντας την άνοιξη. Θα έχετε κάνει µια καλή αρχή και υπάρχει ελπίς να αισθανθείτε τα έργα όλων των εποχών.
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Το µήνυµα του έργου τέχνης είναι πάντα ποιητικό, ακόµη κι όταν παριστάνει τις σφαγές της
Χίου ή τις αρβύλες του Βαν Γκογκ.
∆εν είναι υποχρεωτικό να αισθάνεστε και να
αγαπάτε την τέχνη.
Απλώς είναι ένα προνόµιο. Αλλά τι προνόµιο!
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∆ηµήτρης Μυταράς, Τόξο, 1994
Εθνική Πινακοθήκη, «100 χρόνια». Τέσσερις αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής

Μια πολιτική
για τις
Τέχνες

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Πρέπει να απαλλαγούµε από το ιδεολόγηµα
περί «πολιτισµού», που µπορεί να σηµαίνει τα
πάντα και τίποτε, και να σκύψουµε σοβαρά (αν
µας ενδιαφέρει) πάνω από συγκεκριµένα αντικείµενα – τις τέχνες φερ’ ειπείν.
Μας χρειάζεται µια πολιτική για τις τέχνες.
Για πολλούς λόγους. ∆εν είναι µόνο το ιστορικό
συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας που εκφράζεται µε το στερεότυπο «Ελλάδα, το λίκνο
του πολιτισµού»· ούτε η αυτονόητη ανάγκη
σύµπλευσης µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο· είναι
και άλλοι λόγοι, πιο πεζοί ενδεχοµένως, που συνηγορούν υπέρ µιας γενναίας και αποτελεσµατικής παρέµβασης της Πολιτείας για τη δηµιουργία και την εµπέδωση µιας εναλλακτικής

*

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου είναι σκηνοθέτης,
αντιπρόεδρος ∆Σ του Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού.
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εσωτερικής αγοράς τεχνών. Ο όρος δεν πρέπει να
εκπλήσσει. Τη στιγµή που η τρέχουσα αγορά
στον τόπο µας ρυθµίζεται σήµερα σχεδόν µονοµερώς από παράγοντες, όπως η τεχνητά γιγαντωµένη φούσκα των ΜΜΕ και οι οµόλογες
εµπορευµατικές δυνάµεις, είναι κατεπείγουσα
ανάγκη να διατυπωθεί µε σαφήνεια το νέο περίγραµµα της δηµόσιας παρέµβασης στον χώρο
των τεχνών. Πρόκειται σήµερα πια, µε όρους δικαιοσύνης, για µια αναγκαία αντιρρόπηση της
µονοκρατορίας του εµπορεύµατος στη φάση της
ηγεµονίας του καπιταλισµού του θεάµατος.
Μακριά από την αποσπασµατικότητα και τις
παθογένειες του παρελθόντος, µακριά από
συσσίτια και προστασίες «ηµετέρων», η νέα
πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη, εγγυώµενη την αυτονοµία των πνευµατικών/
καλλιτεχνικών παραγωγών. Πειράµατα, όπως το
νέο πρόσωπο του Ελληνικού Φεστιβάλ, υποδεικνύουν µια κατεύθυνση για την άρθρωση µιας
τέτοιας πολιτικής, που θα πρέπει να καλύψει
ένα ευρύ πλέγµα παραγόντων – από την καλλιτεχνική εκπαίδευση, τη χρηµατοδότηση και την
υλική υποδοµή ως τη δοµή παραγωγής και διανοµής των «συµβολικών αγαθών».
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Αναµόρφωση του
νόµου «Περί
Κινηµατογραφικής
Πολιτικής»

ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ*

Η πρόταση της Εταιρείας
Ελλήνων Σκηνοθετών

Η πρόταση της Εταιρείας Ελλήνων
Σκηνοθετών και της πλειοψηφίας των
φορέων της κινηµατογραφικής κοινότητας αφορά ένα νόµο πλαίσιο για τον ελληνικό κινηµατογράφο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες της κινηµατογραφικής δηµιουργίας,
παραγωγής και προβολής, έχει σαφέστατη αναπτυξιακή κατεύθυνση, εθνική στρατηγική για την
ενίσχυση της κινηµατογραφικής τέχνης και –το
κυριότερο– τα θέµατα του ελληνικού κινηµατογράφου αντιµετωπίζονται στο σύνολό τους και
όχι αποσπασµατικά.
Η πρόταση αυτή εξασφαλίζει το δηµόσιο
συµφέρον και ενθαρρύνει τη συνέργεια µε τον
ιδιωτικό τοµέα µέσα από σύγχρονες µεθόδους
ενισχύσεων και επενδυτικών κινήτρων. Με ευέ-

*

Ο Χάρης Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος της
Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.
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λικτα σχήµατα, συγκεκριµένους στόχους, συνέργειες µε τις υγιείς δυνάµεις της αγοράς και διεύρυνση των πηγών χρηµατοδότησης, δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης, προωθεί την κινηµατογραφική τέχνη εντός και εκτός συνόρων,
ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις διεθνείς συνεργασίες, δίνει ευκαιρίες στους νέους και συνδέει τον ελληνικό κινηµατογράφο µε την κοινωνία,
την οικονοµία και την τεχνολογική εξέλιξη.
Οι πολιτισµικές αξίες της γηραιάς ηπείρου
υπήρξαν ασφαλώς ένα τεράστιο πεδίο άντλησης
ιδεών για τους εµπνευστές της ένωσης των ευρωπαϊκών λαών. Οι βασικές επιδιώξεις όµως των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονοµική ενοποίηση και τη δηµιουργία µιας ενιαίας
αγοράς άφησαν στο περιθώριο της ευρωπαϊκής
οικοδόµησης τον πολιτισµό.
Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναγνωρίσει ότι η επιδότηση του κινηµατογράφου και
γενικότερα των οπτικοακουστικών έργων δεν είναι καθόλου πολυτέλεια αλλά πρώτιστη ανάγκη.
Έτσι –και σε συνέχεια της «πολιτιστικής
εξαίρεσης» της Σύµβασης της Ρώµης– δηµιουργήθηκε το πρόγραµµα MEDIA, το οποίο ενισχύει
την ανάπτυξη σχεδίων παραγωγής, προώθησης, διανοµής, εκπαίδευσης, κατάρτισης επαγγελµατιών και τα φεστιβάλ των οπτικοακουστικών έργων.
Το πρόγραµµα MEDIA λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς τις εθνικές δοµές που στηρίζουν την κινηµατογραφική δηµιουργία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (χωρίς ποτέ η Ελ255

λάδα να θεσµοθετήσει συµπληρωµατικές δοµές). Αντίστοιχα, οι χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο συµµετέχει και η Ελλάδα, έχουν
συστήσει ένα ταµείο χρηµατοδότησης ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών έργων, το EURIMAGES.
Παγκοσµίως σήµερα, ο ρόλος του πολιτισµού
στην κοινωνική και την οικονοµική ανάπτυξη
των χωρών τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και
µεγαλύτερη σηµασία, συµπεριλαµβανοµένης
της παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών και
λοιπών οπτικοακουστικών έργων. Η παραγωγή
κινηµατογραφικών ταινιών συµβάλλει στην προβολή κάθε χώρας και την ενίσχυση της ταυτότητάς της σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα
επιφέρει σηµαντικότατες οικονοµικές επιπτώσεις στην αντίστοιχη αγορά και βιοµηχανία. Ζητούµενο µιας εθνικής κινηµατογραφικής πολιτικής είναι η ισχυροποίηση της οικονοµικής
πλευράς του κινηµατογράφου να συνδυάζεται
και µε την ισχυροποίηση της καλλιτεχνικής και
της πολιτισµικής του υπόστασης.
Με βάση τα παραπάνω, διαµορφώθηκε τα τελευταία 30 χρόνια το ευρωπαϊκό µοντέλο κινηµατογραφικής παραγωγής το οποίο ορίζεται ως
µικτή οικονοµία, που δηλαδή συνδυάζει δηµόσια ενίσχυση και ιδιωτική χρηµατοδότηση.

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήµερα
Οι πόροι χρηµατοδότησης της ελληνικής κινηµατογραφίας, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και παρεµβάσεων της Πολιτείας (Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου/EKK, κρατικά
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κινηµατογραφικά βραβεία, ενίσχυση φεστιβάλ,
σωµατείων κ.ά.) είναι κυρίως κρατικοί και δίνονται:
1) ως ένα µέρος του ποσού των εισπράξεων από
τον ειδικό φόρο επί των εισιτηρίων των
προβαλλόµενων ταινιών·
2) ως ένα µέρος από τα κονδύλια που εισπράττει το ΥΠΠΟ µε ειδικούς κωδικούς
από τον κρατικό προϋπολογισµό·
3) ως χρηµατοδοτήσεις ορισµένων κινηµατογραφικών ταινιών από την ΕΡΤ Α.Ε.
Πολύ πρόσφατα, η ελληνική κινηµατογραφία
απέκτησε στοιχειώδεις σταθερούς πόρους κρατικής ενίσχυσης, µε την εγγραφή στον τακτικό
προϋπολογισµό του ΥΠΠΟ κωδικών αριθµών οι
οποίοι προβλέπουν µια πάγια και σταθερή πηγή
για τη χρηµατοδότησή της από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αν και έχουν αυξητική τάση, τα ποσά
αυτά κρίνονται ανεπαρκή για την παραγωγή.
Ο κανονισµός υποστήριξης της παραγωγής
του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου προκηρύσσει µεν διάφορα προγράµµατα ετήσιας
χρηµατοδότησης ταινιών, «ο αριθµός των οποίων όµως εξαρτάται από την εισροή των ανάλογων ποσών από τις πηγές χρηµατοδότησης» µε
αποτέλεσµα να διεκπεραιώνει αντί να συµβάλλει στην ανάπτυξη.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε ένα παρωχηµένο φορολογικό σύστηµα, την έλλειψη θεσµοθετηµένων αναπτυξιακών µέτρων και τον
έλεγχο του δικτύου διανοµής από τις αµερικάνικες ταινίες κατά 80%, είναι οι κύριες αιτίες που
αποθαρρύνουν τους Έλληνες δηµιουργούς και
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τις µικροµεσαίες ελληνικές εταιρείες από κάθε
σκέψη σοβαρών επενδύσεων προκειµένου να
παράξουν ανταγωνιστικά έργα, να προσαρµοστούν σε νέες τεχνολογίες και γενικά να προχωρήσουν σε νέα επιχειρηµατικά ρίσκα. Σήµερα,
το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ελληνικής κινηµατογραφίας είναι η στασιµότητα και βασίζεται µόνο σε ανεξάρτητες προσπάθειες.
Παρ’ όλα αυτά, και παρότι στο παρελθόν η
Πολιτεία δεν επέδειξε έµπρακτο ενδιαφέρον για
την ύπαρξη σύγχρονης κινηµατογραφικής παιδείας, τα τελευταία τριάντα χρόνια ο ελληνικός
κινηµατογράφος είναι µια δυναµική µορφή έκφρασης του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού.
Είναι ο καλύτερος πολιτιστικός πρεσβευτής
της χώρας µας στο εξωτερικό. Οι ελληνικές ταινίες παρουσιάζονται στα διεθνή κινηµατογραφικά Φεστιβάλ σε όλες τις γωνίες του πλανήτη.
∆εκάδες είναι τα διεθνή βραβεία και οι διακρίσεις που έφεραν οι Έλληνες κινηµατογραφικοί
δηµιουργοί στη χώρα.
Επιπλέον, το ελληνικό κοινό αποζητά την ελληνική ταινία και τα τελευταία χρόνια την καθιστά
ισχυρότερη εµπορικά από πολλά blockbusters («Πολίτικη Κουζίνα», «Νύφες», «Ελ Γκρέκο» κ.ά.).
Στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο κατά
µέσο όρο 15-20 ταινίες µυθοπλασίας, 8-12 ταινίες ντοκιµαντέρ µεσαίου και µεγάλου µήκους,
και 30-35 ταινίες µικρού µήκους.
Η συνολική ετήσια επένδυση στην παραγωγή
όλων αυτών των ταινιών ήταν µέχρι το 2004
10–12 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ίσο σχε258

δόν µε τον προϋπολογισµό µιας ταινίας ευρωπαϊκής παραγωγής.
Η ετήσια χρηµατοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, από τους κρατικούς πόρους, για όλες τις δραστηριότητές του συµπεριλαµβανοµένης και της µισθοδοσίας του προσωπικού ήταν περίπου 7,5–8 εκατ. ευρώ µέχρι το 2004.
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συµµετείχαν περίπου µε το 50%. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου µέχρι και 35–38%, η ΕΡΤ Α.Ε. µε 8–10%,
το ταµείο των χωρών του Συµβουλίου της Ευρώπης, EURIMAGES 2–3% και το MEDIA µε
1–1,5% περίπου. Μάλιστα κατά την περίοδο
2004-2007 το ποσό αυτό συρρικνώθηκε, ευτυχώς όµως το 2008 αποκαταστάθηκε το ύψος του
σε περίπου 10 εκατ. ευρώ. Θεωρείται όµως
ακόµα ανεπαρκές, συγκρινόµενο τόσο µε τις
ανάγκες του χώρου, όσο και µε τα αντίστοιχα
στην Ευρώπη.
Έχει ενδιαφέρον να δούµε τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις κατά την ίδια περίοδο άλλων Ευρωπαϊκών Κινηµατογραφικών Κέντρων χωρών
µε ίδιο περίπου πληθυσµό µε αυτόν της Ελλάδας. Πορτογαλία: 18 εκατ. ευρώ, Βέλγιο: 33
εκατ. ευρώ (21 εκατ. για Γαλλόφωνους και 12
εκατ. ευρώ για Φλαµανδούς), ∆ανία: 51 εκατ.
ευρώ, Σουηδία: 41 εκατ. ευρώ, Φινλανδία: 18,6
εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά η Γαλλία δίνει 592 εκατ.
ευρώ, η Ισπανία 244 εκατ. ευρώ, η Ιταλία 208
εκατ. ευρώ και το Λουξεµβούργο 18 εκατ. ευρώ.
Η ελληνική κινηµατογραφία είναι µια εκρηκτική ύλη που µπορεί να πυροδοτήσει ένα νέο
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διεθνές ενδιαφέρον όχι µόνο για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη αλλά και για ολόκληρη τη χώρα µε
πολλαπλά οικονοµικά, πολιτιστικά και πολιτικά οφέλη.
Πρέπει όµως να απαντηθεί το ερώτηµα: Θέλουµε η Ελλάδα, η οποία είναι µια ευνοηµένη
γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτιστικά χώρα, µε
ικανούς δηµιουργούς, να αναπτύξει µια εύρωστη και επικερδή κινηµατογραφία; Θέλουµε από
τη σηµερινή στασιµότητα της ελληνικής κινηµατογραφίας να περάσουµε σε µια φάση ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας;
Η διεύρυνση της οικονοµικής βάσης της ελληνικής κινηµατογραφίας είναι το πρώτο βήµα
προς αυτή τη κατεύθυνση.

Προς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο
Η πρότασή µας είναι ένα νέο αναπτυξιακό
πρότυπο, που θα βασίζεται στο σύστηµα µικτής
οικονοµίας, µε την έννοια της συνέργειας αφενός
µιας σειράς σύγχρονων µέτρων ενίσχυσης της κινηµατογραφικής τέχνης και στήριξης των δηµιουργών και, αφετέρου µιας δέσµης κινήτρων για
την αύξηση της επιχειρηµατικότητας µε στόχο
την ποιοτική αναβάθµιση των ταινιών και την
ανάδειξη υγιών επιχειρηµατικών δοµών.
Το νέο αυτό µοντέλο στηρίζεται στη θεσµοθέτηση φορολογικών και αναπτυξιακών κινήτρων για επενδύσεις στην παραγωγή ταινιών, µε
ταυτόχρονη αλλαγή του θεσµικού πλαισίου της
κρατικής παρέµβασης. Μια παρέµβαση που θα
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υποστηρίζει τις δηµιουργικές και παραγωγικές
δυνάµεις του κινηµατογράφου.
Η θεσµοθέτηση κινήτρων σε συνδυασµό µε την
προσέλκυση χορηγών, την επιστροφή φόρου, τη
δηµιουργία υποδοµής και τη συµµετοχή των τηλεοπτικών σταθµών στην παραγωγή ταινιών
αποτελούν την πρώτη βασική δέσµη µέτρων, που
µπορούν να δραστηριοποιήσουν δυνάµεις του
ιδιωτικού τοµέα και να δώσουν τεράστια δυναµική στην οικονοµία του κινηµατογράφου.
Το σύνολο των µέτρων αυτών συγκροτούν ένα
πλέγµα διατάξεων µε ενιαία κατεύθυνση και στόχο την ανάδειξη της κινηµατογραφικής τέχνης σε
σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας και του ελληνικού πολιτισµού και
την προβολή της εντός και εκτός συνόρων.
Το ευχάριστο είναι ότι ο σηµερινός Υπουργός
Πολιτισµού κ. Μ. Λιάπης δείχνει να έχει κατανοήσει αυτά τα προβλήµατα και διαβεβαιώνει
την κινηµατογραφική κοινότητα ότι ο νέος Νόµος για τον Κινηµατογράφο σκοπεύει να υιοθετήσει µέτρα προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµίας.

Τοµείς Βασικών αλλαγών
Παραγωγή

Ποτέ µέχρι σήµερα, ο ελληνικός κινηµατογράφος δεν έχει υπαχθεί ως βιοµηχανικό πολιτιστικό προϊόν σε αναπτυξιακό νόµο καµιάς κυβέρνησης µε αποτέλεσµα:
1) Να µην υπάρχουν βασικά αναπτυξιακά κί261

νητρα που θα προσελκύσουν νέους επενδυτές στην ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή.
2) Τα ελάχιστα κονδύλια που προορίζονται για
την παραγωγή ελληνικών κινηµατογραφικών
ταινιών να είναι ανεπαρκή.
3) Το ποσό που επενδύεται για το σύνολο της
ετήσιας ελληνικής κινηµατογραφικής παραγωγής να είναι ίσο µε το προϋπολογισµό
µιας ευρωπαϊκής ταινίας!
Για 19η χρονιά η ελληνική κινηµατογραφική
παραγωγή στερείται σοβαρών πόρων µε την παράνοµη παρακράτηση από τους τηλεοπτικούς
σταθµούς του 1,5% που το Π.∆. 285/1993 επιβάλλει να επενδύεται σε κινηµατογραφικές ταινίες µε προορισµό τις κινηµατογραφικές αίθουσες.
Κοινή πεποίθηση είναι η ανάγκη αναδιοργάνωσης, εκσυγχρονισµού και οικονοµικής ενδυνάµωσης του ΕΚΚ καθώς και η πλήρη απαλλαγή του από το καθεστώς του νόµου 3429/2005
περί ∆ΕΚΟ.
Παρατηρείται χρόνια δραµατική ανεπάρκεια στις πολιτικές ανάπτυξης της σεναριογραφίας στην Ελλάδα και στήριξης των κινηµατογραφικών ειδών ντοκιµαντέρ-µικρού µήκους
και κινουµένων σχεδίων. Σηµειώνεται για πολλοστή φορά αδυναµία επεξεργασµένης εθνικής
πολιτικής για τη στάση της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά κινηµατογραφικά προγράµµατα MEDIA,
EURIMAGES κ.ά.
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Κινηµατογραφική αίθουσα – διανοµή

Η διανοµή και η κυκλοφορία των κινηµατογραφικών ταινιών είναι το πρώτο πρόβληµα της
ευρωπαϊκής και ελληνικής κινηµατογραφικής
παραγωγής. Η ανάγκη διεύρυνσης του ζωτικού
χώρου για τις ελληνικές ταινίες στην ελληνική
και διεθνή αγορά είναι βασική προϋπόθεση
ανάπτυξης της ελληνικής κινηµατογραφίας.
Οι µεµονωµένες κινηµατογραφικές αίθουσες, που είναι χώροι πολιτισµού και πρέπει να
προστατεύονται, κλείνουν η µία µετά την άλλη
σε όλη την Ελλάδα. Και ενώ µειώνονται δραµατικά οι κινηµατογραφικές αίθουσες της µιας οθόνης κάτω από τη πίεση των MULTIPLEX CINEMAS, πολλοί δήµοι και πολλές περιοχές της
χώρας µε πληθυσµό 50-60 χιλιάδες κατοίκων δεν
διαθέτουν ούτε µια κινηµατογραφική αίθουσα.
Παρατηρείται παντελής έλλειψη κινήτρων για
νέους επιχειρηµατίες προκειµένου να ενθαρρυνθούν και να επενδύσουν στη δηµιουργία σύγχρονων µονών αιθουσών προβολής της ελληνικής και ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής τέχνης,
όπου αυτές δεν υπάρχουν.
Σηµειώνεται η έλλειψη θεσµοθετηµένων κινήτρων και κανόνων που θα βοηθούσε ώστε το
∆ίκτυο των 90 και πλέον δηµοτικών κινηµατογράφων να αποτελέσει ένα εναλλακτικό δίκτυο
διανοµής ελληνικών και ευρωπαϊκών ταινιών. Η
έλλειψη κινήτρων και κανόνων οδήγησαν τις δηµοτικές κινηµατογραφικές αίθουσες σε ατονία
και µαρασµό.
Είναι επίσης κοινή η διαπίστωση ότι η σηµε263

ρινή στήριξη της προβολής, προώθησης και κυκλοφορίας των ελληνικών ταινιών στην ελληνική και διεθνή αγορά είναι ανεπαρκής. Θεωρείται αναγκαία η αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός της Hellas Film και η συνεργασία της µε τον
Οργανισµό Προώθησης Εξαγωγών.
Θεσµικές αλλαγές – Βελτιώσεις υφιστάµενων
οργάνων

Θεωρείται αναγκαία η αναβάθµιση του ρόλου
του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογράφου
του ΥΠΠΟ και η µετεξέλιξη ένα Εθνικό Συµβούλιο Κινηµατογραφίας. Το Συµβούλιο αυτό θα
βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός παραγωγικού
διαλόγου µέσα στην κινηµατογραφική κοινότητα, θα εποπτεύει συστηµατικά όλα τα θέµατα
που ανακύπτουν στην ελληνική κινηµατογραφία
και θα εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
και θα λύσει το πρόβληµα των συναρµοδιοτήτων
πολλών υπουργείων και υπηρεσιών.
Ο ελληνικός κινηµατογράφος δεν έχει γίνει συστατικό της πολιτιστικής κουλτούρας των ιθυνόντων της δηµόσιας διοίκησης και δεν αποτελεί στοιχείο της πολιτικής φροντίδας και στόχευσης υπουργείων, δηµοσίων οργανισµών και
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θεωρείται αναγκαία η καλλιέργεια της βούλησης για συνεργασία όλων των δηµοσίων υπηρεσιών προκειµένου να διευκολυνθεί µια νέα
αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού κινηµατογράφου.
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Κινηµατογραφικά Φεστιβάλ

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης που αναπτύχθηκε σε βάρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, το οποίο
ουσιαστικά καταργήθηκε, παρά την επιτυχή πορεία του δεν ξεπέρασε τα προβλήµατα ενός ανεξέλεγκτου γιγαντισµού.
Είναι επιτακτική η ανάγκη προβολής της
ετήσιας ελληνικής κινηµατογραφικής παραγωγής από ένα Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου. Είναι επιτακτική η αναβάθµιση της συµµετοχής των ελληνικών ταινιών ντοκιµαντέρ
στο ετήσιο Φεστιβάλ Ταινιών Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης.
Είναι αναγκαία η άµεση κατάργηση της υποχρεωτικής προβολής µιας ταινίας στο Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ ως αναγκαίας προϋπόθεσης συµµετοχής της στα Ετήσια Κινηµατογραφικά Βραβεία Ποιότητας του ΥΠ.ΠΟ.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια έκρηξη
του αριθµού των κινηµατογραφικών φεστιβάλ
στην Ευρώπη και στη χώρα µας. Τα φεστιβάλ αυτά,
εκτός από πολιτιστικές κινηµατογραφικές εκδηλώσεις της περιφέρειας, είναι και µια εναλλακτική δυνατότητα επικοινωνίας των κινηµατογραφικών έργων και των δηµιουργών τους µε το κοινό.
Για τους λόγους αυτούς η Πολιτεία µε όρους και
προϋποθέσεις οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη
αυτού του θεσµού στην ελληνική περιφέρεια.
Επισηµαίνεται, τέλος, η ανάγκη αλλαγής του
συστήµατος και του τρόπου απονοµής των Ετήσιων Κινηµατογραφικών Βραβείων Ποιότητας
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του ΥΠΠΟ. Ο θεσµός αυτός οφείλει να δέχεται
κάθε ταινία στον υλικό φορέα που έχει γυριστεί.
Παιδεία – Εκπαίδευση – Επιµόρφωση

Για πολλές δεκαετίες µένει απραγµατοποίητο
το όραµα της κινηµατογραφικής κοινότητας
για τη δηµιουργία Ακαδηµίας Κινηµατογράφου
για την υψηλού επιπέδου παιδεία των κινηµατογραφικών δηµιουργών.
Η εξαγγελία της ίδρυσης Ακαδηµίας Τεχνών
από τον Υπουργό Πολιτισµού, στην οποία θα
συµπεριλαµβάνεται και Ακαδηµία (Σχολή) Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Τεχνών,
βρίσκει την κινηµατογραφική κοινότητα σύµφωνη, και στη διάθεση της Πολιτείας να συµβάλει µε την τεχνογνωσία της για µια συγκροτηµένη Παιδεία που θα στοχεύει στην επιστηµονική επαγγελµατική κατάρτιση όλων των τεχνικών ειδικοτήτων που έχει ανάγκη όχι µόνο ο
Ελληνικός Κινηµατογράφος αλλά και η οπτικοακουστική βιοµηχανία γενικότερα.
Η εποχή µας που κληρονόµησε από τον 20ό αιώνα µια νέα σύγχρονη, σύνθετη γλώσσα –αυτή της
εικόνας και του ήχου– υποχρεώνει ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να εισαγάγουν την
κινηµατογραφική γλώσσα στην εκπαίδευση. Είναι
ανάγκη η χώρα µας να συντονίσει τα εκπαιδευτικά βήµατα της προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέρος της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας σήµερα θεωρείται η µουσειολογία και η
επαφή των µαθητών µε τα έργα τέχνης. Γι’ αυτό
είναι αναγκαία η στήριξη της Ταινιοθήκης της
Ελλάδας, του Μουσείου Κινηµατογράφου της
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Θεσσαλονίκης, των ψηφιακών κινηµατογραφικών αρχείων, των κινηµατογραφικών λεσχών και
των κινηµατογραφικών αιθουσών τέχνης.
Υποδοµή – Κίνητρα

Ο αναπτυξιακός προσανατολισµός της ελληνικής κινηµατογραφίας προϋποθέτει στήριξη
των επιχειρηµατιών για τη δηµιουργία σύγχρονων διεθνώς ανταγωνιστικών κινηµατογραφικών
επιχειρήσεων. Είναι αναγκαία η στήριξη του εκσυγχρονισµού όλων των κινηµατογραφικών εργαστηρίων που απαιτούνται σε όλες τις φάσεις
της κινηµατογραφικής διαδικασίας. Είναι αναγκαία η ενθάρρυνση νέων επιχειρηµατιών µε
αναπτυξιακά µέτρα για να επενδύσουν σε υποδοµές µε σύγχρονες τεχνολογίες. Η θεσµοθέτηση φορολογικών κινήτρων αποτελεί πλέον πρακτική έµµεσης χρηµατοδότησης κινηµατογραφικών ταινιών σε πάρα πολλές χώρες.
Έχει αποδειχθεί ότι η υιοθέτηση αναπτυξιακών και φορολογικών κινήτρων βελτιώνει
τους δείκτες της οικονοµίας και αυξάνει τα έσοδα του κράτους από την κινητοποίηση ιδιωτικών
κεφαλαίων, αυξάνει την απασχόληση, βελτιώνει
την ποιότητα παραγωγής, προσελκύει ξένα κεφάλαια και ενδυναµώνει την διεθνή παρουσία
του ελληνικού κινηµατογράφου.
Η ∆ιασωµατειακή Επιτροπή κατέθεσε στον
Υπουργό Πολιτισµού κ. Μιχάλη Λιάπη ολοκληρωµένη Πρόταση Νόµου Περί Κινηµατογραφικής Πολιτικής, αποτελούµενη από 12 Κεφάλαια και 77 άρθρα, η οποία συνθέτει τις απόψεις των περισσοτέρων φορέων του χώρου, τις
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προτάσεις της Επιτροπής του ΥΠΠΟ και άλλων
για τις ανάγκες του ελληνικού κινηµατογράφου
για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Όλα αυτά, µάλιστα, ακολουθούν ύστερα
από ένα ιστορικό συνέδριο συλλογικότητας και
έµπνευσης, τον Μάιο του 2007.
Είναι η πρώτη φορά που δηµιουργείται µια
αναλυτική και εµπεριστατωµένη πρόταση από
τον κινηµατογραφικό χώρο, µε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και σύνθεση απόψεων, ένα θεσµικό πλαίσιο πνοής και µεγάλης ανάσας µε βαθιά γνώση όλων των τοµέων της ελληνικής κινηµατογραφίας και µε µια οραµατική φιλοσοφία.
Η Πρόταση Νόµου «Περί Κινηµατογραφικής
Πολιτικής» βρίσκεται ανηρτηµένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greekdirectorsguild.gr/.
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Ο
παραδοσιακός
πολιτισµός και
ο σύγχρονος
πολιτισµός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ–ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Στην ιστορία του πολιτισµού µέχρι
τον 20ό αιώνα οι µεγάλες τοµές, κοινωνικές και τεχνολογικές, υπήρξαν πολλές και σηµαντικές, αλλά τα αποτελέσµατά τους ενσωµατώθηκαν αργά στους πολιτισµούς των λαών, ανάλογα µε τις δυνατότητες, που διέθεταν οι παραδοσιακές κοινωνίες να αφοµοιώσουν και να
ενσωµατώσουν νέα στοιχεία σε επίπεδο δοµών
και θεσµών αλλά και τεχνολογίας.
Οι εκρηκτικές ωστόσο αλλαγές που έφερε η
τεχνολογία στον 20ό αιώνα, ιδιαίτερα στον τοµέα της επικοινωνίας και µετάδοσης της γνώσης,
βρήκαν τους µηχανισµούς των παραδοσιακών
κοινωνιών ανέτοιµους και αδύναµους να υπο-

*

Η Αικατερίνη Πολυµέρου–Καµηλάκη είναι διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών.
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δεχθούν και να αφοµοιώσουν τις νέες γνώσεις
και τις συνέπειές τους στην καθηµερινότητα των
πληθυσµών µε αποτέλεσµα αξίες και αρχές, που
ίσχυσαν χιλιετίες και οδήγησαν τα βήµατα της
ανθρωπότητας µέχρι πρόσφατα, να υποχωρήσουν και να ισοπεδωθούν. Ο όγκος της πληροφορίας, που αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και προσδιορίζει τη συµπεριφορά των ανθρώπων σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, είναι δυσβάστακτος και η διαχείρισή του συχνά
ανέφικτη. Έτσι, δεν φαίνεται παράδοξο που
πληθυσµοί ακόµα και µε υψηλό πολιτιστικό επίπεδο και περισσότερες, κατά τεκµήριο, αφοµοιωτικές δυνατότητες δεν µπορούν να διαχειριστούν τη γνώση και τις συνέπειές της στη ζωή
τους και αδυνατούν να ενσωµατώσουν στον
πολιτισµό τους τα νέα στοιχεία. Αυτό ισχύει σε
µεγαλύτερο βαθµό για τους πληθυσµούς–λαούς
µε λιγότερες δυνατότητες (οικονοµικές, πληθυσµιακές) και αντιστάσεις, οι οποίοι κατ’ ανάγκην
υιοθετούν τα νέα «αλλότρια» πολιτισµικά στοιχεία ισοπεδώνοντας και εν πολλοίς εξαφανίζοντας τις δικές τους παραδοσιακές δοµές.
Η «παράδοση», όπως είναι γνωστό, περιλαµβάνει ό,τι «παραδίδεται» από γενιά σε γενιά
και ενσωµατώνεται στην κοινωνική µνήµη µέσω
διαφόρων µηχανισµών κοινωνικοποίησης (δηλαδή µέσω της παιδείας, της ψυχαγωγίας και της
εν γένει δηµοσιοποίησης, της κοινωνικής ένταξης στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο χώρο, µέσα
από διαχρονικές βιωµατικές διαδικασίες). ∆εν
πρόκειται, λοιπόν, όπως συχνά έχει χαρακτηρισθεί, για µια ροµαντική επιστροφή στο παρελθόν, το οποίο συχνά αναλογιζόµαστε µε νο270

σταλγία. Πρόκειται για ζωντανό οργανισµό, ο
οποίος εµπλουτίζεται αργά αλλά σταθερά από
την τεχνολογία και τον πολιτισµό των ξεχωριστών ατόµων – «τον ανώτερο», όπως συνηθίζουµε να τον λέµε αφοµοιώνοντας ό,τι είναι χρηστικό. Βεβαίως ό,τι ενσωµατώνεται στον παραδοσιακό πολιτισµό δεν είναι πάντοτε χρήσιµο.
Το βέβαιο είναι ότι η αργή αλλά σταθερή διαδικασία ένταξης εξωτερικών επιρροών στον
παραδοσιακό πολιτισµό εξασφάλιζε κατά το παρελθόν τη µακρά συνέχεια σε µικρότερες χωρικές ενότητες και την κοινότητα θεµελιακών
γνωρισµάτων πού αντανακλούν την υποταγή στη
φύση και τον περιορισµό στο αναγκαίο και απαραίτητο, το χρηστικό που συνήθως ήταν και χρήσιµο. Οι καινοτοµίες και οι επιρροές αφοµοιώνονταν σε µια βαθιά ριζωµένη και καταξιωµένη σε ιστορικογεωγραφικό πλαίσιο πολιτισµική
ενότητα, και οι εκδηλώσεις της ζωής αποκτούσαν και διατηρούσαν για καιρό ευδιάκριτη πολιτισµική ταυτότητα.
Αυτή η συνέχεια υπήρξε, µε τη διάχυση της
πληροφορίας πέρα από συµβατικά όρια, το µεγαλύτερο θύµα της παγκοσµιοποίησης, σιωπηρά στην αρχή και εµφανέστερα αντιληπτό, όταν
οι παραδοσιακές δοµές αποδιοργανώθηκαν και
οι προσπάθειες επιστροφής έλαβαν τον χαρακτήρα της νοσταλγίας και της ροµαντικής επιστροφής στη «χαµένη αθωότητα» της παραδοσιακής ζωής. Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων στον κορµό των παραδοσιακών πολιτισµών και η προβολή όσων στοιχείων προωθούν πανανθρώπινες, διαχρονικές–
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παραδοσιακές αξίες, θα φέρουν ενδεχοµένως την
ισορροπία η οποία έχει κλονισθεί κάτω από το
καταιγιστικό βάρος των ετερόκλητων «αλλότριων» πολιτιστικών αγαθών που συνωστίζονται
µε την ευκολία της επικοινωνίας πάνω στο παραδοσιακό υπόβαθρο των πολιτισµών. Αυτό σηµαίνει ότι και η σχέση µας µε την παράδοση θα
καταξιωθεί µέσα από µια σοβαρή συζήτηση και
µελέτη για την αξία της για το παρόν και το µέλλον κάθε τόπου.
Με αυτά τα δεδοµένα προκύπτουν αδυναµίες
δηµιουργίας συγκεκριµένης ταυτότητας στους
συγχρόνους πολιτισµούς των επιµέρους πληθυσµών, στους οποίους τα κύρια χαρακτηριστικά διαµορφώνονται από την επικράτηση
των ισχυρότερων παγκοσµιοποιηµένων στοιχείων.

Η παράδοση ως ζωντανός οργανισµός
Η παράδοση, και ιδιαίτερα η λαϊκή παράδοση, είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει γενιές
νεοελλήνων από την ίδρυση του νέου ελληνικού
κράτους και εξής. Το γεγονός ότι, όταν αναφερόµαστε στον λαϊκό πολιτισµό, είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε µια σειρά από διευκρινίσεις και αποκαταστάσεις, για το τι είναι παράδοση και ποια είναι η σχέση της µε τη συντήρηση, είναι χαρακτηριστικό της σηµασίας που
της αποδίδεται συνήθως. Υπήρξαν περίοδοι
στην πρόσφατη Ιστορία µας, κατά τις οποίες ο
παραδοσιακός ή λαϊκός πολιτισµός σήµαινε
παραµονή σ’ ένα µουσειακό τρόπο ζωής, που δεν
εξελίσσεται και αντιστρατεύεται την πρόοδο. Σή272

µερα, τουλάχιστον σε επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης, ο λαϊκός πολιτισµός αντιµετωπίζεται
ως µέρος της νεότερης πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Είναι γνωστό ότι η επιστήµη που µελετά και
ερευνά τον πολιτισµό αυτό ξεκίνησε στα τέλη
του προπερασµένου αιώνα µε τη µελέτη των επιβιωµάτων «ως µνηµείων της αρχαιότητας ζώντων
παρά τω ελληνικώ λαώ» και από τις αρχές του
περασµένου αιώνα µέχρι σήµερα πέρασε στη µελέτη και της σύγχρονης καθηµερινής ζωής, που
συγκροτεί το πρόσωπο του νέου ελληνισµού.
Προσπάθειες να αξιολογηθεί η παραδοσιακή
κληρονοµιά, ως υλική (αρχιτεκτονική, τεχνολογία, χειροτεχνία κ.λπ.) ή εθιµική (γιορτές, δρώµενα, λαϊκή διήγηση κ.λπ.) έχουν γίνει επανειληµµένα. Υπενθυµίζω το Έτος της Παράδοσης
(1979), το έτος Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς
(1975). Στον χώρο της Ευρώπης, οι προσπάθειες για διάσωση στοιχείων από την αρχιτεκτονική κληρονοµιά είχαν περισσότερο θετικά αποτελέσµατα. Στον ελληνικό χώρο, όπου η διατήρηση των υπό αξιοποίηση κτιρίων και κυρίως
της γης, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και σε κεντρικούς χώρους τους, ήταν ιδιαίτερα επιτακτική, έγιναν πολλές παραβιάσεις ακόµη και των
στοιχειωδών κανόνων αισθητικής.
Το ερώτηµα αν η παράδοση, όπως αυτή έχει
καταγραφεί και αποτυπωθεί στα µουσεία, όπως
ζει ακόµη στη συλλογική µνήµη του λαού και
όπως διαιωνίζεται µέσα από τις γενιές, µπορεί
να δώσει λύσεις σε διλήµµατα και να οδηγήσει
σε σωστές αποφάσεις και αν οι γνώσεις µας από
την παράδοση µπορούν να υποστηρίξουν τις
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αποφάσεις για το πρόσωπο των πόλεων και των
χωριών µας στο σήµερα και προπάντων στο µέλλον δεν έχει απαντηθεί επαρκώς.
Με δεδοµένο ότι ο λαϊκός πολιτισµός είναι ένας
πολιτισµός µε συνέχεια, ο οποίος κατόρθωσε να
διατηρηθεί και εξελιχθεί δηµιουργικά στη µακρά
διάρκεια σε αντίθεση προς τον επίσηµο πολιτισµό µας που δέχθηκε επιδράσεις και επιρροές
από Ανατολή και ∆ύση µε σοβαρά ρήγµατα στη
συνέχεια και την εξέλιξή του, θα αντιληφθούµε
γιατί είναι απολύτως αναγκαίο να στραφούµε
προς τη µελέτη του (λαϊκού πολιτισµού).
Στη σηµερινή Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να δηµιουργηθεί και να αξιοποιηθεί, όπως θα έλεγε ο Γ. Σεφέρης ο «ελληνικός ελληνισµός», η παραδοσιακή κληρονοµιά κατακλύστηκε από «χίλιες αλλότριες αξίες», εξαρτηµένη οικονοµικά και πολιτικά από τα µεγάλα
ευρωπαϊκά και υπερατλαντικά κέντρα, υποχρεωµένη να δέχεται απ’ έξω τα στοιχεία του
σύγχρονου τεχνικού και πνευµατικού πολιτισµού, που εισβάλλουν πια σε ποσότητες και µε
ρυθµό που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την
αφοµοίωσή τους, την κριτική αντιµετώπισή
τους, την προσαρµογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου. Από την άλλη πλευρά, οι φυσικοί δεσµοί των ανθρώπων του τόπου µε την
παράδοσή τους έχουν γίνει αρκετά χαλαροί, µε
αποτέλεσµα και η φυσιολογική τους αντίδραση
στις «αλλότριες αξίες» να παρουσιάζεται εξαιρετικά µειωµένη.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να είµαστε
επιφυλακτικοί στα ρεύµατα που έρχονται από
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τα µεγάλα κανάλια του κόσµου. Μακριά από
µένα µια τέτοια πρόταση. Η ενσωµάτωση, ωστόσο, της παγκοσµιοποιηµένης γνώσης και εµπειρίας προϋποθέτει µια Ελλάδα, που έχει εµπεδώσει τον «ελληνικό ελληνισµό» και µε ένα
δικό της, εδραιωµένο ήδη πολιτισµικό υπόβαθρο, µε τη δική της σύγχρονη παράδοση, θεωρητικά, ερευνητικά και δηµιουργικά, και όχι
απλώς µε κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, συγκεκριµένα άτοµα, να πετύχει την ένταξή της στον
παγκόσµιο πολιτισµό. Το πρόβληµά µας δεν είναι τόσο ο συχνά αναφερόµενος ως κίνδυνος, δηλαδή η αλλοίωση ή απώλεια της σχηµατισµένης
στο παρελθόν εθνικής ταυτότητας, όσο η αδυναµία µας να αποκτήσουµε µια σύγχρονη ταυτότητα ξεφεύγοντας από τον κύκλο, όπου αναπαράγεται η πολιτισµική µας αλλοτρίωση. Ίσως
µάλιστα η απροσδιόριστη συνείδηση αυτού του
προβλήµατος είναι που µας οδηγεί να αναζητούµε συνεχώς στηρίγµατα στο αδιαµφισβήτητα λαµπρό παρελθόν και κυρίως στην αρχαιότητα. Αυτή η αντίληψη, νοµίζω ότι διατρέχει και
τη φιλοσοφία και κατά συνέπεια τον εθνικό µας
προγραµµατισµό από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους µέχρι σήµερα. Έτσι, η πολιτική
της προστασίας της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς ξεκινάει πάντοτε από την αρχαιότητα,
όπου εξαντλείται το 75% της κρατικής µέριµνας
και φροντίδας, για να περάσουµε, τις τελευταίες δεκαετίες, στο Βυζάντιο που προσελκύει το
20% του υπολοίπου ενδιαφέροντός µας, για να
µείνει ένα 5% για τον σύγχρονο πολιτισµό, κορµός του οποίου είναι ο παραδοσιακός λαϊκός πολιτισµός. Αυτή η άνιση, ούτως ή άλλως, αντιµε275

τώπιση έχει ως συνέπεια την σε όλα τα επίπεδα υποβάθµιση της ανάγκης προστασίας αυτού
του τµήµατος του πολιτισµού.
Οι προβαλλόµενοι λόγοι είναι πολλοί και δεν
είναι του παρόντος άρθρου η ανάλυσή τους.
Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η ταύτιση
του παραδοσιακού πολιτισµού µε τη συντηρητικότητα υπήρξε η κυριότερη αιτία υποβάθµισής του σε ιδεολογικό και πραγµατικό επίπεδο.
Βεβαίως, αποτελεί οξύµωρο σχήµα το γεγονός
ότι θεωρητικά γίνεται πολύς λόγος για στοιχεία
του λαϊκού πολιτισµού, όπως το δηµοτικό τραγούδι, η παραδοσιακή διατροφή, και η επιστροφή στις ρίζες για δεκαετίες υπήρξε εθνικό
σύνθηµα για την αντιµετώπιση ουσιαστικών
προβληµάτων της νεοελληνικής κοινωνικής
πραγµατικότητας. Μέσα σ’ αυτή την πραγµατικότητα ο λαϊκός πολιτισµός στο σύνολό του θεωρείται άλλοτε το τµήµα εκείνο του πολιτισµού
που έφυγε ανεπιστρεπτί και άλλοτε ως η πανάκεια για την αντιµετώπιση της παγκοσµιοποίησης και της επικράτησης «αλλότριων αξιών».
Μας αρκεί ίσως για να σωθούµε η προσφυγή στο
τραγούδι και τον χορό, σε όποια µορφή κι αν
έχουν αυτά διασωθεί στη σύγχρονη αστικοποιηµένη κοινωνία, στον χαρακτηρισµό κάποιων οικισµών ως παραδοσιακών και γι’ αυτό διατηρητέων, στη δηµιουργία λαογραφικών συλλογών–µουσείων, συχνότατα χωρίς καµιά µουσειολογική προδιαγραφή κ.ο.κ.
Όµως οι φυσικοί δεσµοί µε αυτή την παράδοση, ακόµη και µε τα όσα στοιχεία της έχουν
επιβιώσει οργανικά µέχρι σήµερα, είναι πια
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πολύ χαλαροί. Αυτό σηµαίνει πώς είµαστε υποχρεωµένοι να νοµιµοποιούµε κάθε φορά τη
σχέση µας µε την παράδοση, είτε προσπαθώντας να διατηρήσουµε τα παραδοµένα είτε να
αναζητήσουµε σ’ αυτά πρότυπα για το παρόν. Είµαστε, λοιπόν, σε αδιέξοδο; Οπωσδήποτε όχι.
Πολιτισµοί µε βαθιές ρίζες και κρυµµένη ζωτικότητα σαν την ελιά, όπως ο ελληνικός, διαθέτουν επαρκή αναβλαστικά αποθέµατα. Απαραίτητη όµως είναι η µελέτη και αξιολόγηση των
στοιχείων του που µπορούν να συµβάλουν στη
δηµιουργία σύγχρονων προτύπων και δοµών.
Αυτό µπορεί να συµβεί, για παράδειγµα, στην
αρχιτεκτονική, στην παραδοσιακή διατροφή, στη
χειροτεχνία, τοµείς που συνδέονται µε όλους
τους άλλους τοµείς του πολιτισµού, αλλά και µε
το σύνολο της εθνικής ζωής, µε τις κοινωνικές,
οικονοµικές και πολιτικές δοµές.
Αν πάρουµε ως παράδειγµα το Πήλιο, η παράδοση, η πολιτιστική κληρονοµιά του παρελθόντος, και µέσα σ’ αυτό περιλαµβάνεται το φυσικό περιβάλλον, το οποίο οι προηγούµενες γενιές σεβάστηκαν και παρέδωσαν σ’ εµάς αλώβητο, η πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί τον
πραγµατικό και διαρκή πλούτο του, αφού σ’ αυτόν στηρίζεται η σύγχρονη οικονοµία κατά 60%.
Το Πήλιο χωρίς τους παραδοσιακούς του οικισµούς, τα καλντερίµια, τις βρύσες, τις εκκλησίες
µε τα ξυλόγλυπτα τέµπλα και ό,τι αποτελεί τον
δοµηµένο χώρο δεν θα µπορούσε να είναι αυτό
που σήµερα γνωρίζουν οι θαυµαστές του.
Ο δοµηµένος, λοιπόν, χώρος µε την αργή
προσαρµογή του στις ραγδαίες αλλαγές, καθώς
277

διατηρεί τις περισσότερες φορές στοιχεία και χαρακτηριστικά προηγουµένων εποχών, αποτελεί
σηµαντικό φορέα πληροφοριών για την αναπαράσταση των κοινωνικών δοµών, των τεχνικών, των λειτουργιών και συµβολισµών που εξυπηρετεί διαχρονικά. Ουσιαστικά, είναι φορέας
ιδεολογίας, αισθητικής και αντανακλά την κοινωνική ζωή για χρόνο πολύ µεγαλύτερο από την
πραγµατική του ζωή και τροφοδοτεί τη συλλογική µνήµη µε στοιχεία που µας οδηγούν στα ίχνη
της ιστορίας, του πολιτισµού και της κοινωνίας
που τον χρησιµοποίησε για την κάλυψη των
αναγκών της. Η προσέγγιση του χώρου από την
πλευρά της λαογραφίας, η οποία βασίζεται στη
συλλογική µνήµη, όπως αυτή εκφράζεται µέσα
από τις παραδόσεις και τις λαϊκές διηγήσεις, µας
βοηθάει να κατανοήσουµε τις ανάγκες και τις
προτεραιότητες που εξυπηρέτησαν οι επεµβάσεις συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων στο
χώρο. Το σχήµα ενός οικισµού, η θέση του ναού
σε σχέση µε τα υπόλοιπα σπίτια, οι κοινόχρηστοι χώροι, ο προσανατολισµός του υπακούουν
σχεδόν νοµοτελειακά σε κάποιες διαχρονικές αρχές. Ο οικισµένος χώρος αποτελεί µια οικονοµική, κοινωνική και συµβολική πραγµατικότητα µε διαχρονική διατηρήσιµη αξία. ∆ηµιουργεί
παράδοση η οποία αξίζει να διατηρηθεί και να
χρησιµεύσει για µελλοντικές αναζητήσεις.
Συνοψίζοντας, θα επαναλάβω ότι η παράδοση δεν είναι ένα νεκρό µουσειακό αντικείµενο,
που συνήθως ροµαντικά χαϊδεύει τ’ αυτιά και τις
ψυχές µας για το χθες που χάθηκε και για συνήθειες που δεν γνωρίζω πόσο θα θέλαµε να
ισχύουν και σήµερα. Ο λαϊκός πολιτισµός είναι
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ένας ζωντανός πολιτισµός που συνεχώς εµπλουτίζεται µε νέα στοιχεία και προσαρµόζεται
στα νέα δεδοµένα. Ως ζωντανός, λοιπόν, πολιτισµός µπορεί να θεωρηθεί, ιδιαίτερα για περιοχές που ανέπτυξαν ιδιαίτερα και σηµαντικά από
απόψεως ποιότητας χαρακτηριστικά, µοχλός
ανάπτυξης για το µέλλον. Το πολιτιστικό παρελθόν είναι ήδη µια εξαιρετικά µεγάλη περιουσία που ανήκει στη δικαιοδοσία µελέτης και
έρευνας του λαϊκού πολιτισµού. Αυτή η περιουσία αποτελεί το «τάλαντον» της παραβολής
που πρέπει να πολλαπλασιασθεί και να αποδώσει ανάλογης ποιότητας καρπούς και να µην
εκφυλισθεί σε µια κακή διαχείριση του θησαυρού. Για να αξιοποιηθεί είναι αναγκαία η µελέτη και προστασία του ήδη υπάρχοντος και µε
βάση το υπάρχον, που µπορεί να λειτουργήσει
ως πρότυπο και παράδειγµα να προδιαγραφεί
το µέλλον.
Προέχει, εποµένως µια συνολική µελέτη σκοπιµότητας αξιοποίησης της παραδοσιακής κληρονοµιάς σε όλες της τις εκφάνσεις και η χάραξη εθνικών στόχων που θα πραγµατοποιηθούν
µε τη συνεργασία της Πολιτείας και των τοπικών
κοινωνιών και µε γνώµονα την αναβάθµιση του
χώρου και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
στον χρόνο µε σκοπό την πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη για όλους. «Οι καιροί ου µενετοί». Για να µη θρηνούν επί των ερειπίων οι
απόγονοί µας και κληρονόµοι του πολιτισµού
που εµείς δηµιουργούµε εν γνώσει και εν αγνοία
µας ή µε την ανοχή µας ας προχωρήσουµε στην
προστασία του δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος. ∆εν αρκούν οι λυρικές αναγωγές στο
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παρελθόν. Να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν µε τις σύγχρονες µεθόδους τα µνηµεία
(εκκλησίες, παραδοσιακά σπίτια, βρύσες, καλντερίµια), να προστατευθεί και ενισχυθεί η παραδοσιακή χειροτεχνική παραγωγή, η παραδοσιακή διατροφή αλλά και η άυλη πολιτιστική
κληρονοµιά, η προφορική παράδοση, ο τρόπος
ψυχαγωγίας (πανηγύρια, χώροι αναψυχής, όπως
οι πλατείες και οι παραλίες) και τέλος να δηµιουργηθούν σε χώρους επιλεγµένους µε επιστηµονικά και αντικειµενικά κριτήρια και όχι καθαρά τοπικιστικά, µουσεία–ινστιτούτα έρευνας
της ιστορίας και του πολιτισµού κάθε περιοχής.

Το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδηµίας
Αθηνών
Με αυτό το σκεπτικό για την αξία της παράδοσης και συνακόλουθα του λαϊκού πολιτισµού, το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδηµίας
Αθηνών, την τελευταία δεκαετία, αξιοποιώντας
τα εργαλεία που η σύγχρονη τεχνολογία στον τοµέα της πληροφορίας προσφέρει, έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας σε εθνικό, κυρίως, αλλά και διεθνές επίπεδο προκειµένου να
υποστηρίξει, στο µέτρο του δυνατού, τις αξίες
που αποτέλεσαν τη σπονδυλική στήλη του παραδοσιακού πολιτισµού του λαού µας. Ψηφιοποίησε το σύνολο σχεδόν του αρχειακού του υλικού (ένα εκατοµµύριο τεκµήρια), δηµιούργησε
την υποδοµή για τη συνέχιση της ψηφιακής καταγραφής στο µέλλον και µέσω του δικτυακού
του κόµβου (portal) συνδέεται µε τους οµοειδείς
φορείς (ερευνητικά ιδρύµατα, πολιτιστικούς
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εθνοτοπικούς συλλόγους) στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς
των λαών ως το φυσικό και στερεό υπόβαθρο για
την πραγµατική παγκοσµιοποίηση των πανανθρώπινων αξιών. Το ίδιο σκεπτικό προωθεί εµπράκτως µε προγράµµατα, λειτουργία µουσείων, πραγµατοποίηση συνεδρίων, εκθέσεων κ.λπ.
Στο πλαίσιο αυτό έχει προωθήσει την προγραµµατική συµφωνία συνεργασίας µε το «Μουσείο των Λαών της Ευρώπης και της Μεσογείου»
στη Μασσαλία, οργανώνει τον Ιούνιο (21–27) του
2009 στην Αθήνα το 15ο Συνέδριο της ∆ιεθνούς
Εταιρείας Λαϊκής Αφηγηµατικής Έρευνας (International Society for Folk Narrative Research/ISFNR), µε θέµα: «Οι αφηγήσεις στον χώρο και
τον χρόνο: µετάδοση και προσαρµογές/Narratives
Across Space and Time: Transmissions and Adaprations». Αυτό το συνέδριο συµπίπτει µε τα πενηντάχρονα της Εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το
1959 στο Κίελο και την Κοπεγχάγη. Τον Σεπτέµβριο του 1964, η Αθήνα φιλοξένησε για πρώτη φορά το 4ο Συνέδριο των Λαϊκών ∆ιηγήσεων
µε διοργανωτή τον αείµνηστο ακαδηµαϊκό Γεώργιο Μέγα, κατά τη διάρκεια του οποίου θεσµοθετήθηκε η ίδρυση της ISFNR µε την έγκριση του Καταστατικού της. Κατά τη διάρκεια του
15ου Συνεδρίου έχει αποφασισθεί από τη διεθνή
Επιτροπή να πραγµατοποιηθεί έκθεση για την
ιστορία της. Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συµµετοχή 400 περίπου σύνεδροι από όλο τον κόσµο.
Παράλληλα το Κέντρο Λαογραφίας σχεδιάζει την
ίδρυση ενός µεγάλου Μουσείου µε υλικό για θέµατα κοινά σε πολλούς λαούς του κόσµου.
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Μέσω της ψηφιοποίησης θα γίνουν προσιτά
στον ειδικό ερευνητή, στον αποµακρυσµένο
χρήστη αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα,
τα ψηφιοποιηµένα τεκµήρια που θα προκύψουν, εξασφαλίζοντας ένα εντελώς νέο πλαίσιο
δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του πλούσιου
υλικού.
Η ιστοσελίδα θα λειτουργεί ως κόµβος πληροφόρησης για τις δραστηριότητες του Κέντρου
Λαογραφίας, αλλά παράλληλα θα αναπτύσσει
µηχανισµούς επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων για θέµατα που αφορούν τον λαϊκό–παραδοσιακό πολιτισµό και τη σχέση του µε τον
σύγχρονο.

Επίµετρο
Το 1985 ο αείµνηστος Στάθης ∆αµιανάκος στο
αιρετικό, για την εποχή που γράφτηκε, βιβλίο του
Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισµός
κάνει λόγο για τη διαφαινόµενη οµογενοποίηση
και την ανάγκη για συγκέντρωση και διάσωση βιοϊστορικών µαρτυριών που αναφέρονται στους
λαϊκούς πολιτισµούς των οποίων οι τελευταίοι
φορείς χάνονται, ο ένας µετά τον άλλο, µπροστά
στα µάτια µας. «Σήµερα» γράφει, «εποχή γενικευµένης και άκριτης κατεδάφισης, όταν και οι
ύστατες επιβιώσεις της πηγαίας συλλογικής δηµιουργικότητας έχουν τεθεί υπό ανηλεή διωγµό
ή τις έχει οικειοποιηθεί η εµπορική διαφήµιση,
ένα τέτοιο έργο (προστασίας του λαϊκού πολιτισµού) δεν εξυπηρετεί µόνο ερευνητικές ανάγκες ή ανάγκες προσδιορισµού µιας δυσεύρετης,
πολιτισµικής ταυτότητας. Η χρησιµότητά του,
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πέρα και έξω από κάθε διάθεση ροµαντισµού και
επιστροφής στο παρελθόν, έγκειται κυρίως στην
ανίχνευση προοπτικών και δυνατοτήτων για
νέες µορφές συµβίωσης και πολιτισµού που η
ανυποψίαστη καταναλωτική ιδεολογία των καιρών έχει αδρανοποιήσει». Σήµερα, που στην
καταναλωτική ιδεολογία έχει προστεθεί η παγκοσµιοποίηση µέσω του διαδικτύου τα λόγια
αυτά αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία.
Για να προσθέσει ο ίδιος: «Όταν χαθεί και ο
τελευταίος λαϊκός ζωγράφος, τεχνίτης ή µάστορας, όταν σβήσει η φωνή και του τελευταίου καραγκιοζοπαίχτη, παραµυθά ή λυράρη, όταν
αχρηστευθεί και η τελευταία µοιρολογίστρα ή
υφάντρα του χωριού… τότε θα συνειδητοποιήσουµε άοπλοι πια ότι η ελευθερία, που είχαµε ελπίσει σπάζοντας τα δεσµά της παλιάς
συµβιωτικής κοινωνίας, δεν έκρυβε παρά ένα νέο
ραγιαδισµό και µια άλλη πιο βαθειά αλλοτρίωση: την εξουθένωση της πηγαίας δηµιουργικότητας, την ισοπέδωση κάθε πολιτισµικής ποικιλίας, τον εξανδραποδισµό κάθε αυθόρµητης
συλλογικής πρωτοβουλίας… Όταν την αιωνόβια
σοφία εκτοπίσει οριστικά η αυθάδης ηµιµάθεια
του πολίτη του κόσµου, τότε θα γίνει κατανοητό πως αν πολεµήσαµε τόσον καιρό για να
απαλλαγούµε από τις παλιές προλήψεις, δεν
ήταν παρά για να τις αντικαταστήσουµε µε άλλες, πιο “λειτουργικές”, σ’ ένα σύστηµα που µας
υπόσχεται την πολιτιστική έρηµο…».
Ο κοσµοπολίτης ποιητής Γιώργος Σεφέρης,
καθοδηγεί µε ψυχραιµία στις ∆οκιµές του (1,
520) «Μήτε την προσκόλληση σε άδειους τύ283

πους, µήτε το γυρισµό στα περασµένα συµβούλεψα ποτέ µου. Το αντίθετο. Η παράδοση για
µένα αποτελεί ένα σπουδαίο µέρος της γνώσης
του ζωντανού ανθρώπου. Κι αυτό κανείς δεν
µπορεί να αποφύγει. Άλλο ζήτηµα αν υπάρχουν
εκείνοι που κλείνοντας τα µάτια νοµίζουν πως
τ’ αποφεύγουν. ∆εν αποφεύγει τίποτε κανείς αν
δεν το κοιτάξει κατάµατα. Με άλλα λόγια: Ένα
µέρος του παρελθόντος πεθαίνει τη στιγµή,
που η θνησιµότητά του µας µολύνει, αν προσκολληθούµε σ’ αυτό µε υπερβολική αγάπη. Ένα
µέρος του παρελθόντος µένει πάντα ζωντανό,
και κινδυνεύουµε καταφρονώντας τη ζωντάνια
του (…)».
Η γνώση του παραδοσιακού πολιτισµού ενός
λαού αποτελεί ζωντανό µέρος της ζωής του και
της αυτογνωσίας του. Με τις καταβολές από το
παρελθόν πρέπει να εµβολιάζεται το παρόν του,
για να διατηρήσει και µεταξύ των λαών του κόσµου την εθνική του ταυτότητα και την πολιτισµική του ιδιαιτερότητα.
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Αλέξης Ακριθάκης, Χωρίς τίτλο, 1982
Εθνική Πινακοθήκη, «100 χρόνια». Τέσσερις αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής

ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΗΚΩΣΤΑ*

Μουσική για
όλους
Προτείνονται σύγχρονοι τρόποι σχεδιασµού
συναυλιών που θα προσφέρουν γνωστική εµπειρία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας για κάθε ξεχωριστή ηλικιακή οµάδα. Στόχοι
της πρότασης είναι ο επανακαθορισµός της έννοιας της συναυλίας, η ανανέωση του ενδιαφέροντος του κοινού, καθώς και η καλλιέργεια γνώσης και αυτοπεποίθησης του θεατή ως προς τη
µουσική παράσταση, που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη προσέλευση ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, διαφορετικών εθνικοτήτων
και ηλικιών.

Ανάλυση
Τα τελευταία 10 µε 15 χρόνια οι µεγάλοι µουσικοί οργανισµοί της χώρας µας πέτυχαν υψη-

*

Η Ειρήνη Σαρηκώστα είναι διπλωµατούχος πιάνου, κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος ARCM.

286

λότατους στόχους. Μεταξύ άλλων αναφέρουµε
την ανάθεση διευθύνσεων των κρατικών ορχηστρών σε αξιότατους αρχιµουσικούς και την εξασφάλιση µετακλήσεων διεθνούς φήµης καλλιτεχνών και ορχηστρών ακολουθώντας τις παγκόσµιες τάσεις στην τέχνη αλλά και στις απαιτήσεις των µουσικόφιλων. Όµως, στο πλαίσιο
αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόµη η εκπαίδευση
ενός ευρύτερου κοινού µέσα από συναυλίες µε
κοινωνικό χαρακτήρα.
∆εδοµένου ότι ο χώρος της κλασικής µουσικής έχει προ πολλού κορεσθεί παγκοσµίως
από πανοµοιότυπες συναυλίες, που δεν ενδιαφέρουν τους πολλούς αλλά τους λίγους, µε
αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του ενδιαφέροντος
του κοινού, προτείνεται στρατηγική οργάνωσης
συναυλιών µε εντεινόµενη έµφαση στην εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση του έργου των
µουσικών οργανισµών.
Στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ οι µουσικοί οργανισµοί, στην προσπάθεια επιβίωσης
έναντι της πολυποικιλότητας ψυχαγωγικών εµπειριών της εποχής, αναθεώρησαν τον προγραµµατισµό των συναυλιών τους και έθεσαν νέα
βάση στον πολύπλευρο ρόλο που µπορεί ν’ αποκτήσει ο σύγχρονος µουσικός.
Ακολουθώντας ως αρχή, ότι η απόλαυση της
κλασικής µουσικής είναι για όλους και δεν πρέπει
να προϋποθέτει ειδικές γνώσεις για το κοινό, επανεξετάζουµε τη σηµερινή αποστολή τού µουσικού.
Στα συγκεκριµένα προτεινόµενα προγράµµατα ο µουσικός καλείται να δώσει στον ακρο287

ατή µια απλή, ανεπιτήδευτη και απολύτως
προσωπική εµπειρία που διέπεται από κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη. ∆ιαπιστώνοντας ότι
η µουσική µπορεί να παίξει πολλούς περισσότερους ρόλους απ’ ό,τι µέχρι τώρα γνωρίζαµε, δηµιουργούµε προγράµµατα που καλύπτουν διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Οι ακροατές έρχονται σε άµεση επαφή µε τους µουσικούς, τους
συνθέτες, τους σκηνογράφους, τους τεχνικούς
και φωτιστές ξεκλειδώνοντας µαζί έναν κόσµο
άγνωστο και µαγικό. Μέσα από αυτά τα προγράµµατα επιτυγχάνονται:
• Η διεύρυνση της προσωπικότητας του µουσικού.
• Ουσιαστικότερη σχέση µουσικού–ακροατή.
• Αλλαγή του ρόλου του ακροατή από παθητικό σε ενεργητικό.
• Πρωτόγνωρη εµπειρία όχι µόνο για το κοινό αλλά και για τον µουσικό.

Η γνωριµία µε τον µουσικό
Προτεινόµενοι Τρόποι

Ο ισχυρότερος λόγος για να παρακολουθήσει
κάποιος µια συναυλία είναι να γνωρίζει τους
συντελεστές. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή όλων στη µουσική πράξη και τη συνοµιλία
κοινού–συντελεστή (pre–concert talks, off–platform
workshops).
Κάθε µουσική παρουσίαση µπορεί να περιλαµβάνει τα ακόλουθα, ως σύνολο ή ξεχωριστά.
Αφορά διαφορετικές ηλικιακές οµάδες, σχολεία και
συναυλίες για την οικογένεια µε δυνατότητα µιας
µοναδικής παρουσίασης ή συνεργασίες διαρκείας.
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•

•
•
•

Επίσκεψη του κοινού στα καµαρίνια των
ηθοποιών της όπερας, των µουσικών και του
µαέστρου πριν ή µετά από τη συναυλία.
Παρακολούθηση της δηµιουργίας των σκηνικών.
Γνωριµία µε τα στούντιο ηχογράφησης.
Ειδικές πρόβες–συναυλίες όπου θα δίνεται
η ευκαιρία συνοµιλίας µε τους µουσικούς,
τους συνθέτες, τους διευθυντές τµηµάτων
των οργανισµών.

Παιδί και µουσική παράσταση
•

•

•

•

•

Προετοιµασία από το σχολείο για τη συναυλία µε ακρόαση CD που θα διατίθεται
από τον οργανισµό (βλ. http://nyphil.org/education/resourcesTeachersi.cfm).
Συµµετοχή σε συναυλίες µε ποικιλία δραστηριοτήτων. Σύνθεση, εκτέλεση, ακρόαση
και εικονογράφηση (βλ. http://nyphil.org/education/activitieskids.cfm).
Προβολή κινουµένων σχεδίων µε συναυλίες
µικρών και µεγαλύτερων συνόλων. Συζήτηση µε τα παιδιά απαντώντας στις ερωτήσεις
τους (το περισσότερο 50–60 παιδιά).
Γνωριµία µε την όπερα. Συναυλίες µικρού
συνόλου οργάνων που πλαισιώνουν την παράσταση της όπερας αναδεικνύοντας τα
έργα της κάθε εποχής.
Μουσικά απογεύµατα µε αφήγηση παραµυθιών µε τη συνοδεία µικρών µουσικών συνόλων. Αποφυγή του παθητικού ακροατή. Τα
ίδια τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αυτοσχεδιάσουν και να προετοιµάσουν το
θέµα του παραµυθιού από το σπίτι µε τους
γονείς.
289

•

•

•

•

Μουσικά παιxνίδια για παιδιά (βλ. http://japansclassic.com/news/030725/01.html και το
site: http://jakethephilharmonicdog.com/games/rhythmgame.html).
Ενθάρρυνση των παιδιών από τους µουσικούς να συµµετάσχουν στη µουσική φέρνοντας τα δικά τους µουσικά όργανα (βλ. βίντεο στο site: http://lso.co.uk/getinvolved/everyonemakemusic).
Συναυλία εισαγωγής–γνωριµίας για όλη την
οικογένεια µε τα µουσικά όργανα µε σκοπό
την επιλογή µουσικού οργάνου. Για παιδιά
ηλικίας 4–7 ετών (βλ. http://www.sfsymphony.org/community/default.aspx?id=1030).
Πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον οργανισµό στους µικρούς µαθητές που έχουν προσκοµίσει ζωγραφιές πάνω στο θέµα της συναυλίας.

Μέση ηλικία
Εισαγωγή ατόµων µέσης ηλικίας σε διαφορετικά είδη µουσικής µε συνδυασµό κινηµατογραφικών και παραστατικών µέσων (προβολή µικρού µήκους ταινιών, διαλέξεις).
• Συναυλίες εκπαίδευσης µε ενθάρρυνση συµµετοχής του κοινού (αυτοσχεδιασµός) (βλ.
http://nyphil.org/education/programsadults.cfm).
• Ειδικά σχεδιασµένες συναυλίες για µετανάστες διαφορετικών εθνικοτήτων. Τοπικοί
χοροί, προβολή ταινιών από διάφορες χώρες.

Εναλλακτικές Πλατφόρµες Τέχνης
Παράλληλα µε τις παραστάσεις στις αίθουσες
συναυλιών, προτείνεται να χρησιµοποιηθούν οι
παρακάτω χώροι ως εναλλακτικά πεδία τέχνης:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παιδικές χαρές
Πολυκαταστήµατα
Σχολικές τάξεις
Φουαγιέ εργασιακών χώρων
Εργοστάσια
Πανεπιστηµιακοί χώροι
Νηπιακοί σταθµοί
Μουσεία
∆ήµοι, πολιτιστικά κέντρα
Σταθµοί επιβατών µέσων µαζικής µεταφοράς
(µετρό)
∆ηµόσιοι Χώροι.

Εφαρµογή σχεδίου
Προετοιµασία και εκπαίδευση του µουσικού
ορχήστρας για µία συναυλία µε κοινωνικό χαρακτήρα.
Προσωπική εµπειρία από την εργασιακή
σχέση µέσα στα έτη 1998–2001 (Oργάνωση,
Σχεδιασµός, Εκτέλεση) στον Βρετανικό Οργανισµό Live Music Now απέδειξε ότι:
• Το χάρισµα της επικοινωνίας αναπτύσσεται
µέσα από σεµινάρια όπου εξηγούνται οι τρόποι προσέγγισης του κοινού από τους µουσικούς.
• Ευνοείται η δηµιουργία συγκεκριµένων µουσικών συνόλων που θα δουλεύουν γι’ αυτό
τον σκοπό.
• Συνιστάται η παρακολούθηση συναυλιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα από όλους τους
µουσικούς ορχήστρας.
• Για κάθε παράσταση θα πρέπει να συντάσσεται αναφορά καλής εκτέλεσης από τον
υπεύθυνο προγράµµατος, ώστε να διαφυ291

•

λαχθεί η ποιότητα και ο στόχος της κάθε
εναλλακτικής παράστασης.
Συνιστάται η δηµιουργία επίλεκτων οµάδων
καλλιτεχνών, οι οποίοι θα µπορούν να παρακολουθούν σεµινάρια αντίστοιχων διεθνών οργανισµών (βλ. http://www.livemusicnow.org/?pageID=126).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
πρόταση, παραπέµπουµε στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
•
•
•
•

www.livemusicnow.org
www.nyphil.org
www.sanfranciscoorchestra.com
www.lso.co.uk
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Ο ρόλος του
Ελληνικού
Κέντρου
Κινηµατογράφου

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ*

Ο σκοπός αλλά και ο λόγος της σύστασης του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου (ΕΚΚ) είναι να εξασφαλίζει την
ύπαρξη του ελληνικού κινηµατογράφου ως πολιτιστικού και ως εµπορικού προϊόντος, κάτι
που, µετά τη δεκαετία του 1960 και την εισβολή της τηλεόρασης, αδυνατεί να κάνει ο µηχανισµός της αγοράς. Αυτό, µε δεδοµένη την κυριαρχία του αµερικάνικου κινηµατογράφου και
ιδίως του Χόλιγουντ, παρατηρείται σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης οι οποίες, µάλιστα, επιµερίζουν πολύ µεγαλύτερους πόρους από την Ελλάδα στον εθνικό τους κινηµατογράφο. Το κάνουν αυτό γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο εθνικός κινηµατογράφος είναι ένα πολιτιστικό αγα-

*

Ο ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος είναι αντιπρόεδρος
του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου.
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θό που εκφράζει την ιδιαιτερότητα της κουλτούρας και της γλώσσας της κάθε χώρας και που
πρέπει, ειδικά στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, να διασφαλισθεί µε κάθε τρόπο.
Βεβαίως δεν νοείται πολιτιστικό προϊόν χωρίς αποδέκτη. Η ενίσχυση του κινηµατογράφου
από την Πολιτεία αυτοµάτως δηµιουργεί την
υποχρέωση στον καλλιτέχνη να «επιστρέψει»
κάτι στο κοινωνικό σύνολο. Του δηµιουργεί
την υποχρέωση να είναι σε επαφή µε το κοινό,
αλλιώς κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί «κρατικοδίαιτος», δηλαδή καλλιτέχνης που εισπράττει
χωρίς να αποδίδει. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ένα
καλό κινηµατογραφικό έργο πρέπει απαραιτήτως να είναι και εµπορικό. Το σύνηθες φαινόµενο, τουλάχιστον κατά τα τελευταία χρόνια, είναι η αντιστρόφως ανάλογη σχέση ποιότητας και
εµπορικότητας, µε µερικές φωτεινές εξαιρέσεις. Καλό είναι, ωστόσο, το καλλιτεχνικό έργο
να στοχεύει σε έστω µια µικρή µερίδα του κοινού, να µην είναι ερµητικά κλειστό, κάτι για το
οποίο πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί οι ελληνικές ταινίες.
Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές καλές ταινίες και αρκετές µεγάλες εµπορικές επιτυχίες. Όµως, ο ελληνικός κινηµατογράφος δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς κρατική βοήθεια, κάτι που µε τη σειρά του προϋποθέτει και
την ουσιαστική στήριξη του Ελληνικού Κέντρου
Κινηµατογράφου.
Πρέπει να τονισθεί ότι το ΕΚΚ από τη φύση
του δεν είναι παραγωγός ταινιών αλλά φορέας
ανάπτυξης του κινηµατογράφου στην Ελλάδα. Συ294

χνά κρίνεται για την ποιότητα των ταινιών που
«ενισχύει» (και όχι «παράγει», όπως συχνά λέγεται λανθασµένα), χωρίς να λαµβάνεται υπ' όψιν:
(α) ότι µετά την έγκριση του σεναρίου ουσιαστικά δεν έχει λόγο επί της παραγωγικής και
καλλιτεχνικής διαδικασίας και
(β) ότι κάποιες από τις ταινίες χρηµατοδοτούνται µέσα στο πλαίσιο του αναπτυξιακού ρόλου του ΕΚΚ. Έτσι, π.χ., πολλοί νέοι σκηνοθέτες ενισχύονται για την πρώτη τους
ταινία και πρέπει να κρίνονται µέσα από
αυτό το πρίσµα. Ή, πολλές ταινίες ενισχύονται προκειµένου να τονωθεί η παραγωγή από ιδιώτες, οπότε και οι καλλιτεχνικές απαιτήσεις είναι περιορισµένες.
Η συστηµατικά ελλιπής αλλά και αποσπασµατική χρηµατοδότηση από την Πολιτεία έχει
υποχρεώσει το ΕΚΚ σε πολιτικές επιβίωσης και
του έχει στερήσει τη δυνατότητα στρατηγικού
σχεδιασµού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την
εκπλήρωση του ρόλου του ως αναπτυξιακού φορέα. Βέβαια, το 2008 η επιχορήγηση του ΕΚΚ
ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη από τα προηγούµενα έτη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι µπορεί να
θεωρηθεί επαρκής. Το 2008 καθιερώθηκε κωδικός ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στοιχειώδους
σχεδιασµού.
Ας ελπίσουµε ότι η επικείµενη οικονοµική
κρίση δεν θα οδηγήσει σε αλλαγή πολιτικής. Τουναντίον, υπάρχει η ελπίδα ότι µε τον νέο νόµο
περί κινηµατογραφίας θα µπουν οι βάσεις για
την ουσιαστική επιχορήγηση του ελληνικού κινηµατογράφου. Η ανάγκη για ενίσχυση από
την πλευρά των κινηµατογραφιστών έχει αυξη295

θεί τόσο πολύ, ώστε η επιδότηση του ΕΚΚ από
το κράτος θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον
στο διπλάσιο. Επίσης θα πρέπει να θεσπισθούν
µέτρα για την τόνωση της αγοράς (φορολογικά
κίνητρα, εφαρµογή του 1,5% κ.λπ.).
Ας δούµε τώρα ποιος είναι ο ρόλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου σε δύο βασικούς τοµείς της κινηµατογραφίας, την παραγωγή και την προώθηση–διανοµή.

Παραγωγή
Προκειµένου να αναπτυχθεί ο ελληνικός κινηµατογράφος, πρέπει η παραγωγή ταινιών
κάθε είδους να συνεχισθεί απρόσκοπτα. Και
αυτό, όχι απλώς για να διασφαλισθεί ένα επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο, αλλά διότι µόνον έτσι θα βελτιωθεί ποιοτικά ο κινηµατογράφος. Το ζητούµενο είναι, µε τις παρούσες συνθήκες (επίπεδο κινηµατογραφικής εκπαίδευσης,
ποιότητα σεναρίων, ύψος προϋπολογισµών
κοκ) να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα.
Το ΕΚΚ δεν είναι σε θέση να επεµβαίνει στο
έργο του καλλιτέχνη, µπορεί ωστόσο, στο µέτρο
που του αναλογεί, να δηµιουργεί το πλαίσιο
εκείνο που θα βοηθήσει το ταλέντο τού καλλιτέχνη να ευδοκιµήσει. Το πλαίσιο αυτό το καθορίζει ο Κανονισµός Χρηµατοδοτήσεων βάσει
του οποίου το ΕΚΚ ενισχύει την παραγωγή ταινιών.
Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει διάφορα
προγράµµατα:
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Οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι πρόγραµµα επιλογής,
που έχει στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής κινηµατογραφικής τέχνης µέσω της δηµιουργίας κινηµατογραφικών έργων µε σηµαντικές καλλιτεχνικές, τεχνικές και οικονοµικές προδιαγραφές.
Προβλέπει τη χρηµατοδότηση τουλάχιστον εννέα ταινιών τον χρόνο, από τις οποίες τρεις θα
είναι νέων σκηνοθετών, προκειµένου να δοθούν ευκαιρίες στη νέα γενιά κινηµατογραφιστών. Επειδή δε, κατά γενική οµολογία, το σενάριο αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα των ταινιών,
δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη διαδικασία επανασυγγραφής του σεναρίου. Όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη χρηµατοδοτείται, πριν από την
οριστική έγκριση του σχεδίου.
Το ΚΙΝΗΤΡΟ είναι αναπτυξιακό πρόγραµµα
υποστήριξης της ανεξάρτητης παραγωγής, για τη
δηµιουργία κινηµατογραφικών έργων µε ικανοποιητικό επίπεδο παραγωγής και αισθητική
επάρκεια που θα προσελκύσουν το κοινό. Το
ΕΚΚ δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας. Στόχος
είναι να ενισχυθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία
αλλά και να διασφαλισθεί η πραγµατική συµµετοχή της. Και το ΚΙΝΗΤΡΟ είναι πρόγραµµα
επιλογής, µια και δεν νοείται το ΕΚΚ να ενισχύει
ταινίες που δεν εγγυώνται ένα µίνιµουµ καλλιτεχνικής αξίας.
Οι ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΕΣ είναι το πρόγραµµα
µέσω του οποίου εφαρµόζεται η πολιτική του
ΕΚΚ στο χώρο των ταινιών µικρού µήκους, µυθοπλασίας ή ντοκιµαντέρ. Βασικός σκοπός τού
προγράµµατος είναι να λειτουργεί ως εφαλτήριο για την ανάδειξη νέων σεναριογράφων, σκη297

νοθετών, ηθοποιών, τεχνικών και παραγωγών.
Χρηµατοδοτούνται 20 ταινίες τον χρόνο. Σ’
αυτό το πρόγραµµα οι νέοι σκηνοθέτες συνεπικουρούνται από σεναριογράφους–αναλυτές σεναρίου προκειµένου να βελτιώσουν τα σενάριά
τους πριν αρχίσουν το γύρισµα.
Το ΝΕΟ ΒΛΕΜΜΑ είναι πρόγραµµα επιλογής, στο οποίο συµµετέχει ισότιµα η ΕΡΤ Α.Ε.,
και το οποίο έχει σκοπό να αποτελέσει εφαλτήριο ανανέωσης της κινηµατογραφικής τέχνης,
ενισχύοντας δηµιουργούς που σχεδιάζουν την
πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους µεγάλου µήκους.
Προβλέπει τη χρηµατοδότηση έως τεσσάρων ταινιών τον χρόνο.
Το ΤΕΚΜΗΡΙΟ είναι πρόγραµµα επιλογής,
στο οποίο συµµετέχει ισότιµα η ΕΡΤ Α.Ε. Αντιµετωπίζει το ντοκιµαντέρ ως αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, το οποίο, κυρίως και κατ’ αρχήν, απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό µέσω της
τηλεόρασης, αλλά ενίοτε µπορεί να προσελκύσει κοινό στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Προβλέπει τη χρηµατοδότηση έως έξι ντοκιµαντέρ
διάρκειας 45–50 λεπτών και έως δύο ντοκιµαντέρ διάρκειας 80–90 λεπτών το χρόνο. Εφόσον
του το επιτρέπουν τα οικονοµικά του, το ΕΚΚ
χρηµατοδοτεί προτάσεις για ταινίες–ντοκιµαντέρ που παρουσιάζουν κινηµατογραφικό ενδιαφέρον και ανεξάρτητα από την ΕΡΤ.
Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα ΓΡΑΦΗ χρηµατοδοτούνται προτάσεις συγγραφής σεναρίου,
εφόσον γίνονται από επαγγελµατίες σεναριογράφους και συνοδεύονται από παραγωγό και
σκηνοθέτη, προκειµένου να διασφαλισθεί η σο298

βαρότητα του σχεδίου και η προοπτική το σενάριο να γίνει ταινία. Παράλληλα όµως, προκειµένου να δοθούν ευκαιρίες σε νέα ταλέντα, το
ΕΚΚ επιδοτεί νέους σεναριογράφους µε καλές
ιδέες, πληρώνοντας τα έξοδα συµµετοχής τους
σε εργαστήρια σεναρίου στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Το ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ είναι ένα πρόγραµµα δηµιουργίας ταινιών πολύ µικρού µήκους και χαµηλού προϋπολογισµού από νέους ηλικίας από
13–23 ετών. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής
του ενισχύθηκαν 16 ταινίες µερικές από τις οποίες είναι αξιόλογες. Το αποτέλεσµα είναι ενθαρρυντικό, κυρίως γιατί στις περισσότερες ταινίες
φαίνεται ότι έγινε συλλογική δουλειά. Βέβαια το
ζητούµενο εδώ δεν είναι η παραγωγή ταινιών
υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Στόχος του
προγράµµατος είναι η εξοικείωση των νέων µε
την κινηµατογραφική γλώσσα αλλά και η πιθανή ανίχνευση ταλέντων.
Πέραν των εγκρίσεων παραγωγικών σχεδίων,
το ΕΚΚ, στο πλαίσιο νέου Κανονισµού Χρηµατοδοτήσεων, θα χρηµατοδοτεί µε σεβαστά ποσά
έτοιµες ταινίες, ντοκιµαντέρ ή µυθοπλασίας, µικρού ή µεγάλου µήκους, ακριβώς για να ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η εµπειρία
έδειξε ότι σήµερα γίνονται αρκετές αξιόλογες
δουλειές χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του
Κέντρου.
Επίσης, το Κέντρο θα ενισχύει µέχρι του ποσού των 80.000 € Έλληνες παραγωγούς που
συµµετέχουν σε διεθνείς συµπαραγωγές, επιδοτώντας το 20% του ποσού που ξοδεύεται στην
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Ελλάδα ή δίδεται για τη συµµετοχή Ελλήνων συντελεστών.
Βεβαίως, πέρα από τη βελτίωση των τρόπων
ενίσχυσης της παραγωγής από το ΕΚΚ, κρίνεται
απόλυτα αναγκαίο να θεσπισθούν φορολογικά
κίνητρα τα οποία θα στρέψουν το ενδιαφέρον
ιδιωτών παραγωγών στον ελληνικό κινηµατογράφο. Προ πολλού έχει κατατεθεί από το
ΕΚΚ ένα σχέδιο πρότασης για φορολογικά κίνητρα (tax shelter) στα Υπουργεία Πολιτισµού
και Οικονοµικών. Ελπίζουµε ότι αυτό το σχέδιο,
ή άλλο παρεµφερές, θα ενσωµατωθεί στον νέο
νόµο περί κινηµατογραφίας.

Προώθηση και ∆ιανοµή
Μετά το πέρας της παραγωγής µιας ταινίας το
ΕΚΚ, σε συνεργασία µε τον παραγωγό, αναλαµβάνει την προώθησή της στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, µέσω, κυρίως, των διαφόρων φεστιβάλ και αγορών ταινιών. ∆υστυχώς, η έλλειψη
πόρων αναγκάζει το ΕΚΚ να επιµερίζει ένα πολύ
µικρό ποσοστό του συνολικού του προϋπολογισµού στην προώθηση των ταινιών. Έτσι η ελληνική ταινία αντιµετωπίζει µεγάλες δυσκολίες όταν βγαίνει στην αγορά καθώς έχει να παλέψει αφενός, µε την αµερικάνικη ταινία που συνήθως (και πανευρωπαϊκά) παίρνει τη µερίδα
του λέοντος, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές που είναι πολύ καλύτερα χρηµατοδοτηµένες.
Το ίδιο συµβαίνει και στην εγχώρια διανοµή,
όπου, παρά τα κάποια κίνητρα που έχουν θεσπίσει οι νόµοι και παρά την κάποια επιδότη300

ση από το ΕΚΚ, τα αποτελέσµατα, πλην ορισµένων εξαιρέσεων, είναι πενιχρά.
Εάν θέλουµε να έχουµε αποτελέσµατα θα
πρέπει να επενδύσουµε σοβαρά στην προώθηση των ελληνικών ταινιών, επιµερίζοντας πολύ
περισσότερους πόρους σ’ αυτόν τον τοµέα.
Αυτό περιλαµβάνει και τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΚΚ µε έµπειρα περί το µάρκετινγκ
και τις πωλήσεις στελέχη τα οποία να κινούνται
µε ευελιξία στα ξένα φεστιβάλ και τις αγορές.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χρηµατοδοτήσεων του ΕΚΚ, σε ό,τι αφορά τη διανοµή της ελληνικής ταινίας, γίνεται καταρχάς διάκριση µεταξύ των ταινιών που έχουν διανοµέα και αυτών
που δεν έχουν. Οι διανοµείς µπορεί να ενισχύονται µέχρι του ποσού των 60.000 €, ανεξάρτητα από το αν το ΕΚΚ έχει ενισχύσει την
παραγωγή.
Σε ό,τι αφορά στις ταινίες χωρίς διανοµή, η
επαφή τους µε το κοινό µπορεί να γίνεται µέσω
του δικτύου αιθουσών του ΕΚΚ, ευρύτερα
γνωστού ως Filmcenter.
Το ΕΚΚ έχει δηµιουργήσει το Filmcenter, το
∆ίκτυο Αιθουσών στο οποίο σήµερα εντάσσονται το Τριανόν, ο Μικρόκοσµος, η Έλλη, το Πτι
Παλαί και το Όνειρο του Ρέντη. Οι αίθουσες αυτές υποχρεούνται (τουλάχιστον για κάποιες
εβδοµάδες µέσα στη σαιζόν) να παίζουν ταινίες
ελληνικές ή ευρωπαϊκές, µε πρόγραµµα που καταρτίζεται σε συµφωνία µε το ΕΚΚ και, σαν ανταποδοτικό όφελος, εισπράττουν το αντίτιµο
ενός αριθµού εισιτηρίων (minimum guarantee).
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Ουσιαστικά πρόκειται για µορφή επιδότησης
του ελληνικού κινηµατογράφου, αφού ο αριθµός των εισιτηρίων που κόβονται κατ’ έτος είναι
µικρότερος του εγγυηµένου από το ΕΚΚ αριθµού.
Κατά το 2007, η επιδότηση ανήλθε σε περίπου 130.000 €, µε πραγµατικό όφελος ότι προβλήθηκαν ταινίες που δεν θα έβρισκαν διανοµή
και το ότι έγιναν αφιερώµατα σε ποιοτικές ταινίες (ξένες ή ελληνικές) που δεν είναι εµπορικές.
Βεβαίως αυτό δεν πρέπει να γίνει αποσπασµατικά αλλά, όπως ειπώθηκε πιο πάνω, στο
πλαίσιο αναβάθµισης του ρόλου του ∆ικτύου.
Ήδη, µελετώνται τρόποι καλύτερης προώθησης
του ∆ικτύου στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
ενίσχυσής του από χρηµατοδοτικά προγράµµατα
ή χορηγίες καθώς και πλαισίωσής του µε παράλληλες εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν την εικόνα του. Ο στόχος είναι πάντα οι αίθουσες του
∆ικτύου να γίνουν στέκια των κινηµατογραφιστών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλονται περισσότερες ελληνικές ταινίες, όχι
µόνο πρόσφατες αλλά και παλαιότερες, όχι
µόνο µυθοπλασίας µεγάλου µήκους, αλλά και
ντοκιµαντέρ ή και µικρού µήκους.
Πολύ σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της ελληνικής ταινίας θα παίξει στο µέλλον η σωστή εκµετάλλευση των νέων τεχνολογιών. Η ψηφιακή
τεχνολογία παρέχει τεράστιες δυνατότητες προβολής των ελληνικών ταινιών σε όλον τον κόσµο
και µε διάφορα µέσα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις, µπορεί και να εξασφαλίσουν ένα δεύτερο κύκλο ζωής στις ταινίες (µέσω του Video on
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Demand–VOD κ.ο.κ). Βεβαίως εγκυµονεί πάντα
ο κίνδυνος της πειρατείας και αυτό είναι ένα
πρόβληµα που απασχολεί την κινηµατογραφική κοινότητα διεθνώς.
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Η εξωτερική
πολιτική του
θεάτρου

ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ*

Πάντοτε οι µεγάλοι θεατρικοί οργανισµοί της
χώρας µας, αλλά και η ίδια η ελληνική Πολιτεία,
έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προβολή
σηµαντικών ελληνικών επιτευγµάτων, κυρίως της
αρχαίας ελληνικής δραµατουργίας, στο εξωτερικό. Από παλιά, µεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο
Αλέξης Μινωτής, ο ∆ηµήτρης Ροντήρης ή η
Ασπασία Παπαθανασίου, λειτούργησαν ως πρεσβευτές του αρχαίου αλλά και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό µέσω της τέχνης του θεάτρου. Η προσπάθεια αυτή, άλλωστε,
βρήκε συνεχιστές και στα επόµενα χρόνια µε την
παρουσία της ελληνικής θεατρικής αλλά και
µουσικής και εικαστικής σκηνής στις µεγάλες
διοργανώσεις των Ολυµπιακών Αγώνων (Μόσχα,

*

Ο Νικήτας Τσακίρογλου είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
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Σεούλ, Πεκίνο), αλλά και σε µεγάλα αστικά και
πολιτιστικά κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ,
όπου υπήρχε έντονο το ελληνικό στοιχείο – οι
µεγάλες κοινότητες του απόδηµου ελληνισµού.
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η τέχνη του θεάτρου έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα, τη µοναδική
δυνατότητα και ταυτόχρονα την υποχρέωση
να ξεπερνά τα φυσικά σύνορα και τα τεχνητά
όρια κρατών, γλωσσών και εθνικών ιδιαιτεροτήτων, να διαπερνά και να φωτίζει κρυµµένες
πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, της ιστορίας και
του πολιτισµού, αναδεικνύοντας τις οµοιότητες:
την κοινή «µοίρα», τα αρχέτυπα της ανθρώπινης
ύπαρξης, την ελπίδα για έναν κόσµο καλύτερο,
µε µέτρο τον άνθρωπο. Με τον τρόπο αυτό, το
θέατρο µπορούσε ανέκαθεν να εισδύει στην κοινωνία κάθε εποχής, να συµβάλλει στη διάδοση
των ιδεών και να αποτελεί ένα ζωντανό εργαλείο
επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων.
Πέρα, όµως, από την υποχρέωση του θεάτρου,
και της τέχνης ευρύτερα, να δηµιουργούν ένα πεδίο επικοινωνίας και κατανόησης, δέκτη και ποµπό νέων ιδεών και προβληµατισµών για τον κόσµο µας και την αποτύπωσή του σε νέες αισθητικές φόρµες, σήµερα µας δίνεται µια µοναδική
ευκαιρία: Αν µέχρι σήµερα είχαµε τη δυνατότητα να µιλούµε για διεθνείς σχέσεις στο θέατρο,
µε τα σηµερινά δεδοµένα έχουµε την ευκαιρία και
–γιατί όχι;– την προσµονή να κάνουµε λόγο για
την εξωτερική πολιτική του θεάτρου µας.
Σ’ έναν κόσµο που φαντάζει πια δραµατικά
µικρός, χάρη στην εκπληκτική εξέλιξη των επιστηµών και της τεχνολογίας, σ’ έναν κόσµο που
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µιλά εδώ και χρόνια για την παγκοσµιοποίηση
αλλά αντιµετωπίζει τον τεράστιο κίνδυνο της
απώλειας των επιµέρους πολιτιστικών ταυτοτήτων των λαών, αλλά και της έλλειψης µιας κοινής πολιτιστικής ταυτότητας και προοπτικής, σ’
έναν κόσµο που σπαράσσεται ακόµη από πολέµους, πείνα και αδυσώπητα φυσικά φαινόµενα λόγω της ανθρώπινης δίψας για έλεγχο και
επιβολή ακόµη και στο περιβάλλον, το θέατρο
έχει τη µοναδική ευκαιρία να ασκήσει τη δική
του εξωτερική πολιτική.
Χάρη στο άνοιγµα των συνόρων, µε αφετηρία
την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πια δυνατή όχι
µόνο η ανταλλαγή των µεγάλων επιτευγµάτων
του πολιτισµού, η «εκθεµατική» αντίληψη για
την τέχνη (εν είδει εκθέµατος σ’ ένα παγκόσµιο
µουσείο), αλλά και η ανάδειξη ενός άλλου µεγέθους, µιας προοπτικής για τον ρόλο του θεάτρου στην καρδιά της παγκόσµιας κοινωνίας,
πρακτικά υλοποιήσιµης και ζωτικά αναγκαίας
για τον όποιο οραµατισµό για το µέλλον, τόσο
της τέχνης του θεάτρου, όσο και του κόσµου µας.
Και αυτό µπορεί να γίνει εφικτό, στον βαθµό που το θέατρο εκτός από πεδίο συνάντησης
των τεχνών, όπως παραδοσιακά ήταν, µπορέσει
να γίνει πεδίο συνάντησης των πολιτισµών, των
ηθών, των εθνικών ιστοριών και των διαφορετικών ταυτοτήτων, ένα πεδίο γόνιµου διαλόγου,
ανταλλαγής εµπειριών και δηµιουργικής επανανοηµατοδότησης των πραγµάτων, µε γνώµονα τις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών.
Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η εµπειρία µας ως µέλους µεγάλων πολιτιστικών δι306

κτύων (όπως της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης), η ίδρυση εκ µέρους µας ενός νέου δικτύου συνεργασιών µε τα θέατρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (µε αφορµή το 1ο Φεστιβάλ
Θεάτρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Όψεις
Αρχαίου ∆ράµατος», που δηµιουργήσαµε στη
Θεσσαλονίκη το 2006), αλλά και οι συχνές πια
συνεργασίες µε θέατρα και µεµονωµένους καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσµο, µας επέτρεψαν να
βιώσουµε και να συνειδητοποιήσουµε το µέγεθος αυτής της πρόκλησης. Είδαµε από κοντά
πόσο ανανεωτική για το θέατρό µας υπήρξε η
ενασχόληση θεάτρων άλλων χωρών µε το αρχαίο
δράµα, πόσο οι διαφορετικές προσεγγίσεις σ’
αυτό το είδος, που εµείς αντιµετωπίζουµε µε
σχεδόν θρησκευτική ευλάβεια, µπορούν να µας
ανοίξουν νέους ορίζοντες και να δώσουν στα διαχρονικά αυτά αριστουργήµατα της ελληνικής
δραµατουργίας έναν νέο ρόλο που τα καθαγιάζει όχι στο ένδοξο παρελθόν αλλά στο εδώ και
το τώρα της κοινωνίας µας. ∆ιαπιστώσαµε πώς
µπορεί το θέατρο ενός λαού ξένου και µέχρι
πρότινος «εχθρικού», όπως αυτού της Τουρκίας,
να ανασύρει µνήµες του παρελθόντος και συγκεκριµένα της Μικρασιατικής Καταστροφής
και του κύµατος των προσφύγων στη σύγχρονη
Ελλάδα –µέσα από την παράσταση του Ρεµπέτικου, που πρόσφατα παρουσιάστηκε στην
Θεσσαλονίκη– εµφυσώντας µας µια νέα έννοια
για τον πατριωτισµό και την αγάπη για την πατρίδα.
Με τις εµπειρίες αυτές, και πολλές άλλες που
θα άξιζε να εκτεθούν αναλυτικότερα σε µια εκτενέστερη παρουσίαση, γίνεται αντιληπτό ότι η τέ307

χνη του θεάτρου έχει τη δυνατότητα να συνοµιλήσει µε τον σύγχρονο άνθρωπο, να αποτελέσει έναν ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας, να
δηµιουργήσει τις συνδέσεις ανάµεσα στο παρελθόν και το µέλλον, να σταθεί «αντικειµενικά»
απέναντι στην ιστορία, µακριά από πολιτικές ή
άλλες σκοπιµότητες. Μέσω της συνεργασίας, της
κοινής καλλιτεχνικής δηµιουργίας αλλά και των
ανταλλαγών, το θέατρο έχει τη δυνατότητα να
εξοµαλύνει τις διαφορές, όχι αγνοώντας τις, αλλά
µε την επεξεργασία και την ενσωµάτωσή τους σε
µια κοινή πολιτιστική εµπειρία.
Για να υπάρξουν, ωστόσο, οι προϋποθέσεις
για την υλοποίηση τέτοιων ουσιαστικών συνεργασιών, οι προσπάθειες δεν µπορεί να είναι εξατοµικευµένες. Χρειάζεται οπωσδήποτε η συµπαράσταση της Πολιτείας, χρειάζεται η συλλογική ανάπτυξη ενός πνεύµατος εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής, ώστε εκτός από εισαγωγές
και εξαγωγές πολιτιστικών θεαµάτων, να υπάρξει η βούληση για τη δηµιουργία πολιτιστικών
γεγονότων και τη διάδοσή τους σε ολόκληρο τον
κόσµο. Ταυτόχρονα, απαιτείται η συνεργασία µεγάλων πνευµατικών φορέων, που θα διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις και θα υποστηρίζουν ουσιαστικά µια τέτοια προσπάθεια.
Η τέχνη µπορεί και πρέπει να παίζει έναν πολιτικό–πολιτιστικό ρόλο στη συµφιλίωση, την
εδραίωση της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης µεταξύ των λαών.
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Μάριος Σπηλιώπουλος, Χριστόδεντρο, 1994
Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, Μόνιµες Συλλογές

Προκλήσεις και
στρατηγικές για
ένα µουσείο
σύγχρονης τέχνης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΑΡΑΣ*

Τα µουσεία είναι οι επικοινωνιακοί
νευρώνες της τέχνης. Τα δίκτυα ανάµεσα στους καλλιτέχνες και τους θεωρητικούς µε
τη σύγχρονη κοινωνία. Λειτουργούν στον παρόντα χρόνο για το παρελθόν και το µέλλον,
ανοίγοντας δρόµους και γέφυρες επικοινωνίας
µέσα στις οµάδες, αλλά και µεταξύ των οµάδων.

Όραµα και πράξη

Το σύγχρονο µουσείο, ξεπερνώντας τον αποκλειστικό ρόλο του ως ιστορικού θεµατοφύλακα, αναζητά τον τρόπο και τα µέσα για να λειτουργήσει ως ζωντανός οργανισµός στην κοινωνία. Μία σύγχρονη κοινωνία που τη χαρακτηρίζει µια πρωτοφανής σε περιεχόµενο, αλλά και
ταχύτητα, ανθρώπινη δραστηριότητα και που ο
όρος–έννοια «πολιτισµός» επαναπροσδιορίζεται

*

Ο Γιώργος Β. Τσάρας είναι γλύπτης, λέκτορας της
Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και πρόεδρος ∆Σ
του ΚΜΣΤ.
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συνεχώς ως µορφή, περιεχόµενο και όρια. Μια
παγκόσµια κοινωνία, όπου οι νέες µορφές οικονοµίας, τεχνολογίας και πληροφορικής παρέχουν–δηµιουργούν ένα νέο πλαίσιο εξέλιξης
και µετασχηµατισµών.
Το µουσείο που οραµατιζόµαστε επιδιώκει
την καταγραφή και ανάδειξη της παγκόσµιας πολιτισµικής διάδρασης, ενσωµατώνει την πολυπολιτισµικότητα, αλλά παράλληλα αναδεικνύει
τη συµβολή της σύγχρονης ελληνικής νεοτερικής
πολιτισµικής δράσης–ταυτότητας.
Με στόχο τα παραπάνω, αν το σύγχρονο
µουσείο θέλει να συµµετέχει στην κοινωνία ως
ένα δηµιουργικό µέλος–µέσο, αν θέλει να είναι
µουσείο αιχµής, ένα µουσείο ποιητικό, τότε θα
πρέπει να θέτει διαρκώς ερωτήµατα αναζητώντας τις σύγχρονες απαντήσεις. Να είναι ανατρεπτικό, ανοιχτό, οικείο, κοινωνικό. Η τέχνη και
ο λόγος να προβάλλουν την ελεύθερη έκφραση.
∆ιαδραστικό, πολυδιάστατο, διαπολιτισµικό
που υπερασπίζεται την ταυτότητα και την ετερότητα.
Τα παραπάνω αποτελούν το γενικό όραµα–
ιδεολογικό πλαίσιο του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ) στη Θεσσαλονίκη
κατά τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του (πρώτη περίοδος: 1997–2005), του ενός από τα δύο
νεοσύστατα µουσεία σύγχρονης τέχνης στον
τόπο µας.
Ο όρος «νεοσύστατο» σηµαίνει πολλά για
όσους θέλουν να τα αξιολογούν σε σύγκριση µε
τα αντίστοιχα διεθνή και γνωστά µουσεία, αλλά
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και λίγα αν αποτελεί άλλοθι στην αυτοκριτική
όσων εργάζονται σ’ αυτά. Ο δε χρονικός προσδιορισµός «∆εύτερη Περίοδος» χρησιµοποιείται
όχι µε διάθεση να αναδειχθούν «τα λάθη» τής
πρώτης, αλλά να επισηµάνει τη σηµασία της συνέχειας και του επαναπροσδιορισµού. Και οι δύο
όροι λοιπόν αποτελούν µια φυσική συνέπεια στο
ιδεολογικό πλαίσιο που αναφέρθηκε αν συµφωνήσουµε να τα εντάξουµε στο γενικό σύνθηµα «Ζήτω η ερώτηση, Ζήτω το λάθος».
Τα παρακάτω αποτελούν µέρος από τη νέα
πρακτική που υιοθετήθηκε:

Αξιοποιώντας τις συλλογές: Συλλογή
Κωστάκη
Ως γνωστόν, το ΚΜΣΤ διαθέτει τη Συλλογή
Κωστάκη, τη µεγαλύτερη εκτός Ρωσίας συλλογή της Ρωσικής Πρωτοπορίας αποτελούµενη από
1275 έργα και αρχειακό υλικό, καταγεγραµµένα µέσα από την πρώτη φάση του προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας, και 348 σχέδια
και αρχειακό υλικό δωρεά της κόρης του συλλέκτη κ. Αλίκης Κωστάκη, που θα καταγραφούν
στη δεύτερη φάση του προγράµµατος 172.
Η πράξη αυτή της δωρεάς καταδεικνύει την
εκτίµησή της για το έργο που συντελείται. Παράλληλα, δηλώνει πρόθυµη για τη σύσταση
ανάλογου ιδρύµατος που θα ασχοληθεί συστηµατικά µε την έρευνα–µελέτη–συντήρηση και
ανάδειξη της συλλογής αλλά και της συγκεκριµένης περιόδου. Είναι µια πρόταση που πρέπει
να εξεταστεί σοβαρά.
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Η απόκτηση της συλλογής αναδεικνύει τη σύγχρονη οικουµενική αντίληψη–στάση της Ελλάδας για την παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά,
αλλά ταυτόχρονα και την ευθύνη µας για τη συντήρηση και την ανάδειξή της. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση και δηµοσίευση της Συλλογής Κωστάκη στην ιστοσελίδα του µουσείου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας»
καθώς και η καταγραφή της κατάστασης συντήρησής της στο πλαίσιο του επιχορηγουµένου
από το Ίδρυµα Paul Getty προγράµµατος Έρευνα Κατάστασης των Έργων της Συλλογής Κωστάκη. Τα αποτελέσµατα των εργασιών µελέτης
της συλλογής έχουν δηµοσιευθεί, γνωστοποιήθηκαν σε διεθνή συνέδρια και έγιναν αποδεκτά
µε θερµά δηµοσιεύµατα από τον διεθνή Τύπο.
Η συλλογή αυτή αποτελεί σχεδόν το µόνο ουσιαστικό αγαθό σύγχρονης τέχνης που προκαλεί το ενδιαφέρον της παγκόσµιας κοινότητας
των Μουσείων για συνεργασίες και θα συνεχίσει
διαρκώς µιας και αποτελεί σηµαντικό µέρος του
µεγαλύτερου νεότερου κινήµατος, του µοντερνισµού.
Το διεθνές ενδιαφέρον για δανεισµό έργων και
διοργάνωση ολόκληρων εκθέσεων µε έργα της
συλλογής µας στο εξωτερικό διαρκώς αυξάνεται.
Αυτή την εποχή στο Μουσείο Maillol στο Παρίσι
παρουσιάζεται µεγάλη έκθεση έργων της συλλογής (190 έργα) και ταυτόχρονα εκτίθενται έργα
της συλλογής σε µεγάλη έκθεση στο Κέντρο Pompidou. Την άνοιξη ακολουθεί µεγάλη έκθεση στη
Tate Modern (80 έργα). Οι εκθέσεις παρουσιάζουν
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θεµατική ποικιλία που αναδεικνύει τον πλούτο αλλά και τη διαχρονική αξία της και συνοδεύονται από ανάλογες εκδόσεις. Η συλλογή
πέρα από τον διεθνή χώρο, ταξιδεύει και στην
Ελλάδα, όπου φυσικά υπάρχουν οι κατάλληλες
συνθήκες, µε ειδικό πολυσέλιδο έντυπο που διανέµεται δωρεάν.

Νέοι θεσµοί για την προώθηση της ελληνικής τέχνης:
Εικαστικό Πανόραµα

Σε ό,τι αφορά την ανάδειξη και ενίσχυση της
εικαστικής δηµιουργίας των Ελλήνων καλλιτεχνών, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ικανοποίησε µια χρόνια απαίτηση–αναγκαιότητα
των Ελλήνων καλλιτεχνών, θεσµοθετώντας την
ετήσια διοργάνωση «Εικαστικό Πανόραµα στην
Ελλάδα». Από το 2006, ιστορικοί τέχνης του
Μουσείου παρακολουθούν, ενηµερώνονται και
καταγράφουν την εκθεσειακή δραστηριότητα
Ελλήνων καλλιτεχνών σε µουσεία, γκαλερί,
ιδρύµατα, χώρους τέχνης της χώρας και του εξωτερικού. Το υλικό αυτό είναι αρχειακά ταξινοµηµένο στην ειδική ιστοσελίδα που δηµιουργήθηκε (www.visualarts.gr) και προσβάσιµο από το
ευρύ κοινό. Η επισκεψιµότητα που είχε η συγκεκριµένη ιστοσελίδα –2.000.000 επισκέψεις
τον τελευταίο χρόνο– αποδεικνύει το µεγάλο ενδιαφέρον του κοινού. Παράλληλα, κάθε χρόνο
πραγµατοποιείται έκθεση µε τις εκδόσεις τέχνης
και µε επιλογές από αυτό το υλικό, αποτυπώνοντας τη σύγχρονη εικαστική σκηνή στη χώρα,
συνοδευόµενη από ποικίλες δράσεις (συνέδρια,
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ηµερίδες, performances), έτσι ώστε να αγκαλιάζουµε και τη θεωρητική σκέψη και την καλλιτεχνική πράξη.
Ένας βασικός στόχος του Εικαστικού Πανοράµατος είναι η ενηµέρωση των ξένων για την εικαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Συστηµατοποιούµε αυτή την ενηµέρωση µε την τακτική αποστολή newsletters σε διεθνή δίκτυα και
στον ξένο Tύπο.

Oργάνωση και θεσµοθέτηση νέων διοργανώσεων διεθνούς εµβέλειας: Μπιενάλε
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
Η Θεσσαλονίκη υπήρξε διαχρονικό κέντρο–
πέρασµα πολιτισµών, πόλη των φεστιβάλ, µητρόπολη των Βαλκανίων. Αποτελεί αναγκαιότητα για µας η δηµιουργία ενός διεθνούς πλαισίου συνάντησης και συνεργασίας για τα διεθνή
ζητήµατα. Ελλήνων και ξένων επιµελητών, θεωρητικών και καλλιτεχνών. Η απόφαση για τη δηµιουργία µιας διετούς διοργάνωσης για τη σύγχρονη τέχνη ήρθε ως άµεση συνέπεια της στρατηγικής και του οραµατισµού µας για ένα σύγχρονο, ανοιχτό µουσείο.
Το ΚΜΣΤ υπήρξε φορέας διοργανωτής της
1ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης,
µιας διοργάνωσης που έθεσε το θετικό στίγµα
της στον παγκόσµιο χάρτη. Οι αριθµοί αποδεικνύουν το µέγεθος αλλά και τη σπουδαιότητα
της Μπιενάλε Θεσσαλονίκης: 51 εκθέσεις–δράσεις, 31 χώροι, 261 καλλιτέχνες, 49 χώρες, 25 φορείς της πόλης, 45.000 επισκέπτες, 15.000 µα315

θητές στο πρόγραµµα η «Μπιενάλε πάει…σχολείο!», 150 προσκεκληµένοι καλλιτέχνες, θεωρητικοί, διευθυντές µουσείων, δηµοσιογράφοι
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 1063 δηµοσιεύµατα στον ελληνικό και ξένο έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, 532.043 επισκέψεις στην ειδική
ιστοσελίδα (Ιανουάριος–Νοέµβριος 2007). Ήδη
έχει γίνει ο προγραµµατισµός για τη δεύτερη
διοργάνωση.
Η Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης κατάφερε να
δηµοσιοποιήσει στην ευρωπαϊκή εικαστική σκηνή καλλιτεχνικά έργα που προσφέρουν νέες αισθητικές προτάσεις, τολµηρές και ρηξικέλευθες,
µε στόχο την ενίσχυση του καλλιτεχνικού διαλόγου, να δηµοσιοποιήσει στην ευρωπαϊκή εικαστική σκηνή το έργο καλλιτεχνών που έχουν
δύσκολη πρόσβαση στην Ευρώπη και µε τον τρόπο αυτό γίνεται το εφαλτήριο καλλιτεχνών
προς την Ευρώπη. Επιπλέον, επικέντρωσε το ενδιαφέρον της σε µεγάλα ζητήµατα διεθνούς
επικαιρότητας, παγκόσµιες ανακατατάξεις και
κρίσεις που επηρεάζουν τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον, δηµιούργησε δεσµούς µε
υπάρχοντες εικαστικούς θεσµούς –ευρωπαϊκούς και µη–, µε σκοπό τις περαιτέρω καλλιτεχνικές ανταλλαγές και φυσικά τοποθέτησε τους
Έλληνες καλλιτέχνες σε ένα ενδιαφέρον πεδίο
αισθητικού διαλόγου µε σύνορα ευρύτερα από
τα ευρωπαϊκά.
Ο στόχος µας συνοψίζεται στη δηµιουργία εκθέσεων που θα αποτελούν οι ίδιες έργα τέχνης,
εµπλουτισµένες µε παράλληλες διαθεµατικές εκδηλώσεις (ηµερίδες, συζητήσεις, ειδικά εκπαι316

δευτικά προγράµµατα), που θα ενισχύουν τον
διάλογο τόσο στο εσωτερικό (στο κέντρο και
στην ελληνική περιφέρεια) όσο και στο εξωτερικό. Επιδιώκουµε να ενδυναµώσουµε τη συνεργασία µας µε τα Βαλκάνια, τη συµπαραγωγή–
εξαγωγή εκθέσεων και τους δεσµούς µας µε άλλους φορείς καλλιτεχνικής παιδείας.

Αισθητική αγωγή στο µουσείο
Το ζήτηµα της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και του κοινού της είναι ιδιαίτερα σύνθετο
και δεν πρόκειται να λυθεί άµεσα. Το κοινό που
ηλικιακά θα µπορούσε να αποτελεί τον επισκέπτη του µουσείου δεν έχει δεχθεί στη συντριπτική του πλειοψηφία καµία αγωγή για τη
σύγχρονη τέχνη. Γι’ αυτό και είναι περιορισµένος ο αριθµός όσων επισκέπτονται εκθέσεις σύγχρονης τέχνης. Παρατηρείται µάλιστα το φαινόµενο ακόµη και οι άνθρωποι που ασχολούνται συστηµατικά µε την τέχνη (καλλιτέχνες,
φοιτητές σχολών καλών τεχνών) να επισκέπτονται ελάχιστα τις αίθουσες τέχνης και αυτό
να γίνεται για λόγους τελείως άσχετους µε την
τέχνη (κοσµικούς).
Η λύση είναι µία.

«Το µουσείο πάει… σχολείο»
Αυτό είναι το πρόγραµµα που προτείνω για
την ελληνική νεολαία.
Έχει εφαρµοστεί πειραµατικά σε πολλά σχολεία µε αφορµή την 1η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέ317

χνης. Μέσα από το πρόγραµµα «Η Μπιενάλε
πάει…σχολείο» επισκεφτήκαµε 180 Γυµνάσια–
Λύκεια µε διαδραστική διάθεση και µε άξονα
αγωγής το σχήµα «ερώτηση–εικόνα (απάντηση)», ξεκινώντας από την αναγκαιότητα να αντιληφθούν τα παιδιά γιατί η τέχνη ή µάλλον η αισθητική επηρεάζει άµεσα κα βαθιά τη ζωή τους.
Τώρα έχει σχεδιαστεί ένα νέο πρόγραµµα µε
τίτλο «Το µουσείο πάει σχολείο µε τις µπογιές
του» µε στόχο τη γνωριµία των παιδιών µε τα κινήµατα του 20ού αιώνα στην τέχνη και παράλληλα, σε δεύτερο πρόγραµµα, η ελληνική τέχνη
στον 20ό αιώνα. Το πρόγραµµα είναι διαδραστικό και εφαρµόζεται στο σχολείο για το σύνολο των µαθητών. Περιλαµβάνει µετάδοση
γνώσεων, εικαστικά εργαστήρια, δηµιουργία
έκθεσης µε έργα µαθητών, συζήτηση µε παιδιά
και γονείς. Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από
παράλληλη προβολή λόγου και εικόνας από τις
εντυπώσεις–σχόλια από τα έργα των παιδιών
µέσα από ειδική διαδραστική ιστοσελίδα. Ακολουθεί το πρόγραµµα «Το µουσείο πάει σχολείο
µε τα πολυµέσα του».
Η εφαρµογή του προγράµµατος δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν οµάδες παιδιών–
οικογενειών–εκπαιδευτικών µε πρόσθετο ενδιαφέρον ώστε το Μουσείο να εφαρµόσει
προγράµµατα φιλοξενίας–ξενάγησης νέων φίλων.
Το πρόγραµµα σαφώς µπορεί να έχει πανελλαδική εµβέλεια και τώρα που υπάρχουν καθηγητές καλλιτεχνικών και ευαισθητοποιηµένοι
φιλόλογοι να υποστηριχθεί µε επιτυχία. Θεω318

ρούµε ότι σίγουρα συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό
στη δηµιουργία µιας νέας γενιάς φιλότεχνων, και
όχι µόνο πολιτών.

Ισχυροποίηση Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του
ΚΜΣΤ δεν αξιολογήθηκε ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης. Έχει πλέον γίνει σαφής ο διακριτός ρόλος του Κέντρου
στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών και όσων δεν
έχουν ενταχθεί στο σύστηµα της αγοράς της τέχνης, στη διασύνδεση µε αντίστοιχα κέντρα στο
εξωτερικό, στην προώθηση πειραµατικών και
εναλλακτικών αντιλήψεων για τη σύγχρονη τέχνη και πάνω απ’ όλα στην υποστήριξη της παραγωγής νέων έργων τέχνης που θα εµπλουτίζουν σταδιακά µε αξιόλογα έργα και τις συλλογές σύγχρονης τέχνης του µουσείου.

Προβολή–αισθητική αγωγή: ∆ηµόσια οθόνη
Για όλα τα παραπάνω εφαρµόζουµε µια νέα
πολιτική προβολής–αισθητικής αγωγής: Τη ∆ηµόσια Οθόνη. Ήδη 4 οθόνες προβάλλουν επί 24
ώρες εναλλασσόµενα video ή εικόνες. Επόµενο
βήµα είναι να εφαρµοστεί και σε άλλους χώρους
(ξενοδοχεία, καφέ, σταθµούς ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, πανεπιστήµια). Τελικός στόχος µας όµως παραµένει η κινητή δηµόσια οθόνη µε δυνατότητες
εφαρµογής του προγράµµατος σε όλη την Ελλάδα.
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∆ιαδικτυακή παρουσίαση του µουσείου
‘Εχοντας αναγνωρίσει την επικοινωνιακή δύναµη του ∆ιαδικτύου, το ΚΜΣΤ προχώρησε στον
σχεδιασµό και την υλοποίηση πέντε σύγχρονων,
εύκολων στην πλοήγηση ιστοσελίδων. Πρόκειται
για τη διαδικτυακή πύλη του Μουσείου
(www.greekstatemuseum.com), του Κέντρου
(www.cact.gr), την ιστοσελίδα–βάση δεδοµένων της
διοργάνωσης «Εικαστικό Πανόραµα στην Ελλάδα» (www.visualarts.gr), τον ∆ιαδικτυακό τόπο
της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
(www.thessalonikibiennale.gr) και για τις εκδόσεις–
κείµενα–συνέδρια–δηµοσιεύσεις στον χώρο της
τέχνης γενικότερα την ιστοσελίδα (www.arteditions.gr).
Επόµενος στόχος η υλοποίηση των διαδικτυακών τόπων www.greekartists.gr, www.virtualart.gr,
www.theperformance.gr µε ανάλογο υλικό.
Μ’ αυτά τα µέσα επιδιώκουµε να υλοποιήσουµε το όραµα για ένα ανοιχτό, πλουραλιστικό, διαθεµατικό µουσείο.
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Κώστας Τσόκλης, Θαλασσινό τοπίο, 1979
Εθνική Πινακοθήκη, «100 χρόνια». Τέσσερις αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής

Αν µε ρωτάτε
για τον
Πολιτισµό…

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΚΛΗΣ*

∆εν ξέρω τι είναι Πολιτισµός. Λέξη παρεξηγηµένη και αµφίβολη.
Αν είναι οι λαϊκές γιορτές και τα πανηγύρια,
που έχουν τις ρίζες τους σε χρόνια περασµένα,
δεν τα βρίσκω παρά άθλιες µιµήσεις ενός κόσµου
που είπε τον λόγο του και άφησε το ιστορικό
του στίγµα. Και θεωρώ τους µετέχοντες σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις κιβδηλοποιούς, αντίγραφα κακά και προσβλητικά, του υλικού των
λαογραφικών µας µουσείων.
Αν είναι οι καθαροί δρόµοι, η δηµόσια τάξη, η
αφύσικη ισότητα, ο υποχρεωτικός και άδικος αλληλοσεβασµός, τα λαµπρά αφιλόξενα κτίρια, ο
πλούτος και τα χρηµατιστήρια, δεν µε εµπνέουν.
Αν είναι οι λεγόµενες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των τραγουδιστών δε µου αρκούν τώρα πια.

*

Ο Κώστας Τσόκλης είναι εικαστικός.
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Αν είναι το ποδόσφαιρο, τα παρθενοπορνίδια της τηλεόρασης και οι πολιτικοί των παραθύρων, µου ανακατεύουν τα άντερα.
Αν είναι όµως, το τράνταγµα της ψυχής, η δηµιουργία επιθυµιών, ο έρωτας, η χωρίς αντάλλαγµα βοήθεια στον διπλανό σου, τον θέλω και τον υποστηρίζω.
Αν είναι η υπόσχεση του αύριο, µάχοµαι γι’
αυτόν και ευχαρίστως θυσιάζω το σήµερα, το
τώρα. Και ας µοιάζει ανόητο.
Αν είναι η περιφρόνηση γι’ αυτά που πάσχισες κάποτε να κατακτήσεις, τον εύχοµαι.
Αν είναι η κατανόηση του σύµπαντος και
µέσω αυτής η ουσιαστική αξία της υπάρξεώς µας,
τον δέχοµαι και τον φοβάµαι.
Κάποτε, δεν ήθελα να είµαι Έλληνας, ήθελα
να είµαι κάτι άλλο. Σήµερα, που γνωρίζω τον κόσµο, δεν θέλω να είµαι τίποτα.
Μόνο το πάθος µου για την Τέχνη να µην χάσω
παρακαλώ, µόνο σε αυτήν ελπίζω.
Την αισθητική απόλαυση τη βρίσκω στη φτώχεια, στην πείνα, στην ασχήµια και στη βρωµιά.
Αλλά και στη σοφία, στην ανάγνωση, στην ανάπαυση, στην ανθρώπινη επαφή, στη φύση και
κάποτε στην Τέχνη.
Λυπάµαι και συµπονάω τον λαό, όχι για την
υποθετική του φτώχεια, αλλά για την πνευµατική του ένδεια.
Με πειράζει αυτός ο ενδιάµεσος χώρος της
ανοχής, όχι από κατανόηση για το δίκιο του άλλου, αλλά από φόβο.
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Θα επιθυµούσα την αρχή ή έστω το γενικό Τέλος.
Θέλω πίσω τους ανθρώπους που µου πήρε ο
θάνατος, που µου πήρε η ζωή. Αυτούς που αγάπησα και θαύµασα. Αυτούς που µε γέµιζαν
χαρά και λύπη.
Οι άλλοι µε αφήνουν αδιάφορο και αυτό µε
κάνει συχνά να ντρέποµαι τον εαυτό µου.
Ο χρόνος µας φεύγει, ο δικός µας χρόνος. Και
πρέπει να κερδίζεις και να χάνεις και άλλες
πραγµατικότητες. Ως πότε;
Ο πολιτισµός αφορά τους άλλους και δεν είναι παρά η πιστοποίηση του δικού µας πάθους,
της δικιάς µας αγωνίας, του δικού µας πόνου.
Με τέτοια υλικά είναι χτισµένος ο πολιτισµός
και ας µην γελιόµαστε.
∆εν ρωτάς τον µάγειρα αν είναι καλό το φαΐ,
αλλά τον πελάτη που το τρώει. Μην ρωτάτε λοιπόν τους δηµιουργούς αν υπάρχει πολιτισµός,
γιατί έτσι αµφισβητείτε αυτοµάτως την προσφορά τους.
Εµείς, ναυαγοί σε µια θάλασσα φουρτουνιασµένη, δεν αποφασίσαµε ακόµα αν πρέπει να κολυµπήσουµε προς την αόρατη ακτή ή να αφεθούµε να βουλιάξουµε, ώστε µετά από µια ολιγόλεπτη αγωνία, να βρούµε επιτέλους τη γαλήνη που χάσαµε. Σωσίβια δεν υπάρχουν. Μόνο κατακεφαλιές από ξένους και δικούς, τη στιγµή
που προσπαθούµε να σκαρφαλώσουµε στη σωτήρια βάρκα.
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Ποιος Πολιτισµός;
Της Αµερικής; Της Κίνας; Της Ευρώπης; Της
Αφρικής ή της Ελλάδας;
Είχα την τύχη να γευτώ την τελευταία πνοή
ελληνικότητας που εξέφρασε η γενιά του ’30,
συµπληρωµένη και µαγαρισµένη κάπως από κάποιους νοσταλγούς ταλαντούχους της δικιάς µας
γενιάς. Και ήρθαµε εµείς, η γενιά του ’60, και τα
τινάξαµε όλα στον αέρα (και κάναµε καλά) κάνοντας µια τέχνη βασισµένη στο ένστικτο, στο ταλέντο, στις φιλοδοξίες. Μια Τέχνη απεγνωσµένη,
που αδιαφορώντας για σύνορα και ιστορικές πατρότητες, θέλησε απλώς να υπάρχει.
Ζήσαµε σχεδόν όλοι εκτός Ελλάδας, όµως όταν
ήρθε η ώρα να αποφασίσουµε σε ποιο νούµερο
θα ποντάρουµε, σε ποιο τραπέζι θα παίξουµε,
γυρίσαµε πίσω κουβαλώντας για παν ενδεχόµενο
τις µισοπλαστές µας περγαµηνές και την αλαζονεία µας. Ούτε Έλληνες, ούτε Ευρωπαίοι,
οραµατιστές όµως µιας άλλης επερχόµενης παγκόσµιας πραγµατικότητας. Εκτός Ελλάδος, ζήσαµε µε τα δεκανίκια της καταγωγής µας, µέσα
στην Ελλάδα απλώς κουτσοί.
Και µετά ήρθαν αυτές οι αλλεπάλληλες γενιές,
οι γεµάτες αντιφάσεις, δισταγµούς και προδοσίες. Αυτά τα ουδέτερα, τα ερµαφρόδιτα παιδιά,
τα θυσιασµένα στον Άγνωστο Θεό της πληροφόρησης. Με τη διαφθορά του χρήµατος και της
εύκολης µικροπροβολής. Αυτοί που µε τη σειρά
τους καλούνται τώρα να διασώσουν τον εαυτό
τους πρώτα, τη γενιά τους, την Ελλάδα και να
κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί, φουσκώ325

νοντας τις φλέβες του λαιµού τους, ανάµεσα στον
ορυµαγδό της παγκόσµιας ανακατωσούρας. Γιατί τώρα αυτοί ξέρουν. Είχαν την ατυχία να πληροφορηθούν.
Εµείς δηµιουργήσαµε πληροφορίες. Αυτοί
απλώς πληροφορήθηκαν.
Σπόρος υπάρχει, όπως υπάρχει αναλογικά σε
κάθε τόπο. Όµως η γη µας είναι άγονη και οι γεωπόνοι µας δειλοί, αµαθείς και ανήµποροι,
δουλοπρεπείς.
Είναι όµως δύο–τρεις νέοι, που αν δεν τους
σκοτώσουµε και αυτούς εγκαίρως, ίσως δώσουν (ήδη µας έχουν δώσει) χαρές, ελπίδες και
περηφάνια. Υπάρχει όµως τόση ηλιθιότητα και
αδιαφορία γύρω τους.
Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο λαός που λέµε ότι
πολιτιστικά τον αντιπροσωπεύουµε; Πού είστε
αρχαίοι Έλληνες που είχατε τους δικούς σας θεούς και αντί να εισάγετε µόνο, εξαγάγατε θεούς,
Τέχνη και σοφία, πλουτίζοντας την ιστορία του
κόσµου.
Τώρα έρχεσαι σε συµφωνία µε τον πελάτη σου
και µόλις γυρίσεις να βρεις το εµπόρευµα που
θα του πουλήσεις βρίσκεις τα ράφια αδειανά, τις
συνειδήσεις χαλασµένες, το τουφέκι του φίλου
σου καρφωµένο στον κρόταφό σου, τη γλώσσα
που έµαθες από παιδί σε αχρηστία, τα φώτα
σβηστά, τα ρολά του µαγαζιού κατεβασµένα.
Μια Ελλάδα που δεν µπορώ να βρω ψάχνοντας στο µέλλον. Και µόνο στο παρελθόν ανιχνεύω
κάποια σπασµένα της κοµµάτια και τα φορτώ326

νοµαι και τα κουβαλάω σαν τις σιδερένιες µπάλες των καταδίκων, σαν ξεφουσκωµένα σωσίβια.
Ναι, τρώµε περισσότερο. Ναι, έχουµε µεγαλύτερα σπίτια.
Ναι, έχουµε καλύτερη περίθαλψη. Ναι, έχουµε αυτοκίνητα και µετρό.
Όχι, δεν τρώµε πιο νόστιµα και πιο υγιεινά.
Όχι, τα σπίτια µας δεν είναι ωραία, ούτε τα αγαπάµε πραγµατικά. Όχι, ο γιατρός µας πια δεν
έχει καµία επαφή µαζί µας, τον αντικατέστησαν
τα µηχανήµατα. Όχι, παρά τα σύγχρονα µέσα µεταφοράς, τις ευκολίες επικοινωνίας δεν έχουµε
πια καιρό να ζήσουµε.
Έστω και αν, χάρη σε όλα αυτά, ζούµε περισσότερα χρόνια, όχι όµως µε τα παιδιά και τα
εγγόνια µας, αλλά σε οίκους ευγηρίας.
Εναγωνίως λοιπόν περιµένουµε τη στιγµή
της πλήρους παγκοσµιοποίησης, που δεν θα
παίζει πια ρόλο ο τόπος της καταγωγής σου. Και
οι θρησκείες θα κάνουν πια µέρος της παγκόσµιας µυθολογίας.
Τότε, που οι µητρικές µας γλώσσες δεν θα είναι πια παρά µια ιδιωτική µας υπόθεση, αλλά
θα µιλάµε όλοι µία και µοναδική και τότε σαν
ίσιοι προς ίσους, θα δίνουµε και θα παίρνουµε.
Ούτε µαύροι, ούτε άσπροι, ούτε κίτρινοι, ούτε
κόκκινοι. Όλοι µιγάδες. Μια ατέλειωτη σειρά
από µυρµήγκια, να κατατρώνε τα σπλάχνα της
γης και να περπατάνε στα σύννεφα.
Και η τέφρα τους να γίνεται λίπασµα για τα
χωράφια, όπως θα έπρεπε.
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Α! και να ζούσαµε ξανά, εµείς οι Έλληνες,
έναν 5ο, έναν 4ο αιώνα π.Χ.
Να κερδίζαµε τη χαµένη για µας Αναγέννηση,
να είχαµε ένα δικό µας σήµερα, ένα Αύριο!
Φαγώθηκαν τα νύχια µας από την προσπάθεια να αναρριχηθούµε στους γυαλιστερούς
ουρανοξύστες. Κάνανε κάλους οι ρώγες των δακτύλων µας από το να χαϊδεύουµε τα µάρµαρα
του Παρθενώνα.
∆εν µπορεί, κάπου πρέπει να υπάρχει το σπίτι του Ανθρώπου, αλλά δεν το βρήκαµε. Να
µπούµε να ξεκουραστούµε. Να καλέσουµε και
τους φίλους µας για λίγο. Να πάµε από αβροφροσύνη και στο δικό τους…

328

Γ. Σκαρίµπας και
υπερρεαλισµός:
αµφιθυµία ή
στοιχεία
υπερπεζογραφίας;

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ. ΤΣΟΥΠΡΟΥ*

Εισαγωγή σε µία
παράλληλη εξέταση µε
τον Ν. Εγγονόπουλο

Στο φύλλο της 1ης Ιανουαρίου 1933
της εφηµερίδας της Χαλκίδας Η φωνή
τού Λαού, ο Γιάννης Σκαρίµπας δηλώνει σε συνέντευξή του στον Σεραφείµ Ρίζο ότι σε λίγες µέρες θα κυκλοφορήσει ένα δεύτερο βιβλίο του1 Το
Θείο Τραγί. ∆ράττεται, µάλιστα, της ευκαιρίας
προκειµένου να εκφράσει τη βαθιά του συγκίνηση για «την εγκάρδια υποδοχή», «την θερµή
ηθικήν υποστήριξη» των λογοτεχνικών κύκλων
τής Αθήνας. «Ζωγράφοι, καλλιτέχνες, συνάδελφοι», λέει ο Σκαρίµπας, «ετέθησαν ευγενικά στη
διάθεσή µου, για να παρουσιάσω και το βιβλίο
τούτο εξαιρετικό εις εµφάνιση. Ο Κόντογλου, ο
Εγγονόπουλος, ο Τσαρούχης, εκαλλιτέχνησαν τις
εικόνες του, τις βινιέτες, τα σκίτσα. Ο δικός µας
ο Χαλκιδαίος καλλιτέχνης Γιώργης Οικονοµίδης
[…] επιµελήθηκε µε οίστρο τις ξυλογραφίες του

*

Η Σταυρούλα Γ. Τσούπρου είναι διδάσκουσα στο
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.
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βιβλίου µου. Σας λέω είµαι πολύ συγκινηµένος
µαζί τους. Η εκτίµησή τους, η αφοσίωσή τους, η
αγάπη τους στο φτωχό µου ταλέντο, µου είναι
η µόνη –και η µεγαλύτερη για µένα– ηθική ικανοποίηση»2. Παρόλο που τα ονόµατα όσων είχαν
επιµεληθεί καλλιτεχνικά την πρώτη εκείνη έκδοση δεν αναγράφονται ή δεν µνηµονεύονται
πουθενά αλλού, πλην της προαναφερθείσας σχετικής µαρτυρίας του ίδιου του Σκαρίµπα, τα περισσότερα από τα εν λόγω σκίτσα φέρουν ευκρινώς τις υπογραφές των δηµιουργών τους·
ανάµεσα σε αυτές αναγνωρίζουµε τουλάχιστον
4 ή 5 φορές την υπογραφή του Νίκου Εγγονόπουλου.
Η επαφή αυτή του Σκαρίµπα µε τον Εγγονόπουλο δεν θα είχε ίσως και τόση σηµασία αν το
έργο του Σκαρίµπα καθεαυτό, τόσο Το θείο Τραγί όσο και Το Σόλο του Φίγκαρω, για να περιοριστούµε σε δύο πεζογραφικά παραδείγµατα,
δεν προσφερόταν για την ανεύρεση υπερρεαλιστικών στοιχείων ή, έστω, στοιχείων που αναφέρονται στον υπερρεαλισµό. Ο ∆ηµήτρης Χ.
Μεντζέλος, µάλιστα, στο γνωστό του άρθρο «Ο
υπερρεαλισµός και οι τάσεις του», είχε ήδη επισηµάνει ως νέο στοιχείο των διηγηµάτων τού
Σκαρίµπα «τις υπερρεαλιστικές εικόνες»3 και
αυτό χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν του κανένα από
τα δύο έργα που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
Ο Μεντζέλος αναφερόταν στα διηγήµατα που
είχαν δηµοσιευθεί πριν δύο χρόνια στο περιοδικό του Κωστή Μπαστιά Ελληνικά Γράµµατα,
έντεκα από τα οποία συγκεντρώθηκαν την επόµενη χρονιά σε µία πολυτελή έκδοση µε τον τίτ330

λο Καϋµοί στο Γριπονήσι. Η Κατερίνα Κωστίου,
µάλιστα, επιµελήτρια τώρα του τόµου στις εκδόσεις Νεφέλη, στο Σηµείωµά της γι’ αυτή τη
συλλογή διηγηµάτων προχωρά πέρα από την
τόλµη των εικόνων και των µεταφορών (την
οποία θεωρεί ως «το πιο νεωτερικό στοιχείο»
τους) και επισηµαίνει επιπλέον, δίνοντας τα αντίστοιχα παραδείγµατα, τη συνειρµική σύσταση
των εικόνων καθώς και την υπονόµευση του ρεαλιστικού πεδίου, τα οποία από κοινού, όπως
και τα προηγούµενα, παραπέµπουν στη γραφή
του υπερρεαλισµού. Αλλά µήπως και οι «αιφνιδιαστικές αντιθέσεις»4, οι οποίες αποτελούν
χαρακτηριστικό του υπερρεαλισµού, δεν παρατηρούνται κατά έναν τρόπο στο έργο του Σκαρίµπα στο επίπεδο της γλώσσας, όπου συνυπάρχουν, και, κατά την Κωστίου, συνταιριάζονται «αρµονικά», τύποι της δηµοτικής, της καθαρεύουσας και της αργκό, λέξεις του τοπικού
ιδιώµατος και όροι της ναυτικής ζωής, συνθέτοντας το ιδιαίτερο ύφος του Χαλκιδαίου δηµιουργού5; Το θέµα, όµως, της «δραστικής γλώσσας» θα το δούµε και στη συνέχεια.
Το θείο Τραγί, στο οποίο αναφερθήκαµε
στην αρχή, αποτελεί το πρώτο εκτενές αφήγηµα του Γιάννη Σκαρίµπα. Και αν, προκειµένου
για τα διηγήµατα του τόµου Καϋµοί στο Γριπονήσι, γινόταν ακόµα λόγος για ηθογραφία,
«ανανεωµένη» έστω, παρόλο που ο ίδιος ο Σκαρίµπας την καταδίκαζε ευθέως, το Το θείο Τραγί, σύµφωνα και µε την επιµελήτρια, «θέτει τις
βάσεις για το ελληνικό Αντιµυθιστόρηµα»7. Σε ένα
διάστηµα, όπου, όπως λέει και ο Mario Vitti, «ο
υπερρεαλισµός δεν είχε ακόµη προαγάγει τη συ331

νειρµική σύνθεση του λόγου»8 στην Ελλάδα, οι
εκφραστικοί τρόποι του Σκαρίµπα ανατρέπουν την παραδοσιακή διατύπωση και, επιπλέον, προβάλλουν ως ήρωα έναν αντιήρωα,
έναν συνειδητά στρατευµένο στην υπηρεσία
του ∆ιαβόλου. Η Κριτική επαναλαµβάνει τις επισηµάνσεις της για γλώσσα «αναρχική» και «ίλιγγο πρωτοποριακής ακροβασίας» (Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος), ενώ ο Τέλλος Άγρας προΐσταται
όλων, διακείµενος, όµως, θετικά και ανάγοντας
το έργο, ίσως καθ’ υπερβολήν, στον υπερρεαλισµό. Το εντελώς προσωπικό ύφος συντίθεται
ισότιµα από το λεξιλόγιο, τη σύνταξη, τη στίξη,
όλα ιδιότυπα και όλα αποπνέοντα την ελευθερία που προσιδιάζει στην ποίηση· εξάλλου, για
µέρος της Κριτικής που αφορά στον Σκαρίµπα,
είναι κοινός τόπος ότι ο εν λόγω δηµιουργός θεωρείται προπαντός ποιητής, ακόµα και στα πεζά
του.
Αλλά και ο ήρωας καθεαυτόν της νουβέλας Το
θείο Τραγί είναι, θα έλεγε κανείς, υπερρεαλιστικός στην κατασκευή του. Ο συγγραφέας κατόρθωσε πράγµατι να υλοποιήσει στο έπακρο
τις σχετικές προθέσεις του και έτσι έπλασε «ένα
εξαίσιο τέρας»9, έναν άνθρωπο που συνδυάζει
«µέσ’ στις τραγικές αντιθέσεις του το λογικό µε
τ’ απίθανο, το ωµό µε τ’ ωραίο, το εξωτικό µε τ’
ανθρώπινο»10, έναν «φοβερό και ωραίο ογκόλιθο», του οποίου «η πολύ ανθρώπινη ασχήµια»
«αχτινοβολεί µια οµορφιά υπερκόσµια»11. Τελικά, αυτός ο αντιήρωας φαίνεται να κατέκτησε εκείνο το υπερρεαλιστικό σηµείο του πνεύµατος όπου οι αντιφάσεις καταργούνται12.
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Όπως ο Γιάννης, ο ήρωας στο θείο Τραγί, πληρώνει την αστοργία της ζωής µε το ίδιο νόµισµα
(Ηλίας Ζιώγας)13, παρόµοια, αλλά και κάπως
αναπάντεχα, ο Σκαρίµπας, στο Σόλο του Φίγκαρω τώρα, σατιρίζει µε τρόπους υπερρεαλιστικούς τον ίδιο τον υπερρεαλισµό. Το Σόλο του
Φίγκαρω είναι εκείνο το µυθιστόρηµα που περισσότερο από όλα στηρίζει τη σχέση του Σκαρίµπα µε τον υπερρεαλισµό. Μένει να διευκρινιστεί, όµως, το πρόσηµο αυτής της σχέσης.
Το Σόλο του Φίγκαρω εκδίδεται το 1939
(τέσσερα χρόνια πριν, το 1935, ο Σκαρίµπας είχε
ήδη εκδώσει τον Μαριάµπα, το πρώτο του µυθιστόρηµα) και ενδεχοµένως αποτελεί, σύµφωνα και µε την Κατερίνα Κωστίου, το πιο πρωτοποριακό και τολµηρό µυθιστόρηµα της Γενιάς
του Τριάντα. Η Κωστίου µνηµονεύει και την ενισχυτική ως προς αυτό γνώµη του Mario Vitti, ο
οποίος επισηµαίνει ότι στο εν λόγω µυθιστόρηµα
υπάρχουν «καταστάσεις συγγραφής» όπου ο εσωτερικός µονόλογος συγχωνεύεται µε τη συνειρµική διαδικασία του υπερρεαλισµού14. Ο Vitti
έχει σχολιάσει επαρκώς και την «εξουσία της
γλώσσας»15 στον Σκαρίµπα, ήδη στο Θείο Τραγί, αποδίδοντας αυτή την επιλογή τού συγγραφέα στη γενικότερη ανατρεπτική του διάθεση
απέναντι σε διάφορα είδη θεσµών ενώ, ταυτόχρονα, στη χρήση εκείνη της καθαρεύουσας
που αξιοποιεί τη συντακτική δοµή αλλά όχι και
το νόηµα των λέξεων εντοπίζει µια οµοιότητα µεταξύ Σκαρίµπα και Εµπειρίκου, τοποθετώντας
τον πρώτο στα «πρόθυρα της “αυτόµατης γραφής”»16. Επιπλέον, στο Θείο Τραγί ο Vitti σηµείωνε την οικονοµία εκεί του humour noir ως
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ανήκουσα στην καλλιέργειά του από τους υπερρεαλιστές.
Καθώς εκτιµάται ότι η Κριτική δείχθηκε
επιφυλακτικά αισιόδοξη απέναντι στον προηγηθέντα Μαριάµπα, «περιµένοντας, ίσως, το
επόµενο πεζογράφηµα του συγγραφέα, για να
αποφασίσει σχετικά µε την εισφορά του στη νεωτερική πεζογραφία»17, η σταχυολόγηση των χαρακτηρισµών των αφορώντων στο Σόλο του
Φίγκαρω αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σπουδαιότητα· µόνο που τα προκύπτοντα είναι συγκεχυµένα. Για «υπερπρωτοτυπία» µιλά ο Γιάννης
Χατζίνης και για «συρρεαλισµό…Σκαριµπικό».
Ότι ο κ. Σκαρίµπας «ασωτεύει εν τη ασωτεία
του», αλλιώς το βιβλίο του θα ήταν αριστουργηµατικό, αποφαίνεται ο Άριστος Σταθόπουλος,
ενώ ο Αιµίλιος Χουρµούζιος, απολύτως αρνητικός, θεωρεί ότι ο Σκαρίµπας «έκανε, ίσως ασυνείδητα, ένα υπερρεαλιστικό µυθιστόρηµα,
αλλά της χειρότερης µορφής, αφού ο υπερρεαλισµός είναι ακατάλληλος για το µυθιστόρηµα»18.
Την ερµηνεία αλλά και τη διευθέτηση της ως
άνω σύγχυσης επιχειρεί η Κατερίνα Κωστίου
αποδίδοντάς την, καταρχάς, στην υπονοµευτική στάση τού ίδιου τού έργου, «ιδιότητα που
απαντά τόσο σε επίπεδο πρόθεσης όσο και σε
επίπεδο λειτουργίας»19. Πράγµατι, ο Γιάννης
Σκαρίµπας σατιρίζει στο Σόλο του Φίγκαρω τον
υπερρεαλισµό και την τεχνική του, «ενώ παράλληλα χρησιµοποιεί πολύ συχνά τη γραφή
του, φτάνοντας έτσι στην παρωδία. Στο µυθιστόρηµα επανέρχονται συνεχώς µοτίβα, εικόνες
και αυτούσιες φράσεις από το έργο Ελλήνων και
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ξένων υπερρεαλιστών, ενσωµατωµένα όµως
µέσα στον λόγο τού ειρωνικού ήρωα–αφηγητή».
Επιπλέον, αφενός, «στη δεύτερη έκδοση του µυθιστορήµατος ο συγγραφέας προσθέτει, σε πεζό
λόγο, άλλοτε ελαφρώς παραλλαγµένους άλλοτε όχι, στίχους υπερρεαλιστικής υφής, από
ποιήµατα που συµπεριλαµβάνονται στα ποιητικά του άπαντα» και, αφετέρου, από το «σατιρικό δοκίµιο περί υπερρεαλισµού, που αναπτύσσει προφορικά ο ήρωας» ο συγγραφέας
αφαιρεί, στη δεύτερη έκδοση, ορισµένες από τις
ποικίλες πληροφορίες για τη δράση των υπερρεαλιστών στο Παρίσι, που υπήρχαν στην πρώτη έκδοση του µυθιστορήµατος αλλά αποδυνάµωναν µε το πλήθος τους τη σατιρική πρόθεση
του συγγραφέα20.
Η Κωστίου προχωρά και σε δύο επιµέρους
παρατηρήσεις, οι οποίες αυξάνουν σε αριθµό τα
µεµονωµένα υπερρεαλιστικά στοιχεία του µυθιστορήµατος, στα οποία έχουν ήδη συγκαταλεγεί οι εικόνες και οι εκ πρώτης όψεως άλογες
λεκτικές µονάδες. Προστίθεται, λοιπόν, πρώτον,
το µοτίβο του ροµπότ µε δηλωµένο τόπο κατασκευής τη Βιέννη, τη Βιέννη του Φρόυντ και, κατ’
επέκταση, σε ό,τι µας αφορά εδώ, του υπερρεαλισµού, και δεύτερον, το αφηγηµατικό στοιχείο
τής λέσχης των ανθρωποφάγων, ως παραπέµπον
στην «αυτόµατη γραφή» που, προκειµένου να
γεννηθεί, έχει «καταναλώσει» τη ρεαλιστική
παράδοση21.
Άρα, ως προς τη διευθέτηση της προρρηθείσας σύγχυσης, η Κωστίου φαίνεται να κλίνει, τελικά, προς την άποψη της παρωδίας του υπερ335

ρεαλισµού, παρωδίας που αποτελεί ένα µόνο µέρος µιας πολυδιάστατης σάτιρας, εκπορευόµενης από τον συγγραφέα και κατευθυνόµενης όχι
µόνο προς τρίτους αλλά και προς τον εαυτό του
και προς τον αναγνώστη ακόµη. Εξ ου και οι διευκρινιστικές υποσηµειώσεις στις παραποµπές σε έργα υπερρεαλιστών –στο προφορικό δοκίµιο περί υπερρεαλισµού– οι οποίες εικάζεται
ότι, µεταξύ άλλων, σκοπεύουν «και στην υπογράµµιση της άγνοιας του αναγνωστικού κοινού
– συµπεριλαµβανοµένων και των κριτικών»22.
Τελικά, είχε δίκιο ο Αιµίλιος Χουρµούζιος; Είναι ακατάλληλος ο υπερρεαλισµός για το µυθιστόρηµα; Πάντως ο ήρωας στο Σόλο του Φίγκαρω, ο οποίος επιχειρεί και αυτός να γράψει
µυθιστόρηµα, εγκαταλείπει την προσπάθεια
και λυτρώνεται µέσα από την ελευθερία της ποίησης23. Μιας ποίησης συχνά Σκαριµπικά υπερρεαλιστικής. ∆ηλαδή, δεν µένει παρά να πιστέψουµε ότι εφικτά είναι µόνο τα επιµέρους
υπερρεαλιστικά στοιχεία σε ένα πεζογράφηµα
και όχι ο χαρακτηρισµός του ως εξ ολοκλήρου
υπερρεαλιστικού;
Αν ναι, τότε ένα από τα επίµονα υπερρεαλιστικά στοιχεία της πεζογραφίας τού Σκαρίµπα
είναι η χρήση, η «αυτοκαταστροφική» κατά
τον Vitti, της γλώσσας24, καθώς ο συγγραφέας
φαίνεται να πιστεύει ότι µόνο µε λέξεις αποσυνδεδεµένες από την τετριµµένη σηµασία και
όψη τους «υπάρχει ελπίδα να συλλάβουµε την
ουσία των πραγµάτων»25. Η «διάλυση» και η «παραφροσύνη», τόσο στη γλώσσα, όσο και στα θέµατα, αποτέλεσαν ένα σταθερό στοιχείο στην πε336

ζογραφία του Σκαρίµπα, το οποίο καθόλου δεν
µετριάστηκε µε την πάροδο των χρόνων (σε αντίστροφη πορεία εδώ, ως ένα βαθµό, από τον Εγγονόπουλο), τροφοδοτούµενο καθώς ήταν, σύµφωνα και µε τον Πάνο Παναγιωτούνη, από την
παραφροσύνη της ζωής26. Ο χαρακτηρισµός του
ύφους τού Σκαρίµπα ως πολύ συχνά «τεχνητού»
ουδέποτε όµως «προσποιηµένου» (Ν. Αλάσιος)27
νοµίζω πως δίνει το µέτρο της υπερρεαλιστικότητας της γλώσσας του, µε τον ίδιο, αµφίσηµο
ίσως, τρόπο που δίνει το αντίστοιχο µέτρο της
υπερρεαλιστικότητας της πεζογραφίας του συνολικά η κριτική του Παναγιώτη Μουλλά για Το
Βατερλώ δυο γελοίων: «Μυθιστόρηµα µε στέρεη
δοµή, µε διαθλώµενες επιφάνειες κι άπειρες
οπτικές γωνίες, φωσφορίζει όλο χιούµορ, ποίηση
και σαρκασµό. ∆εν µας είχεν εκπλήξει συχνά ο
υπερρεαλισµός µε παρόµοιες διεισδύσεις. Μοίρα του στην ποίηση στάθηκε ο πρώιµος εκφυλισµός, η τελική σχεδόν έκπτωση. Τώρα, ο εκφυλισµένος κι’ έκπτωτος –πλην, κατά τα φαινόµενα, φλεγµατικός στην καταδίκη του εξοστρακισµού του– τάχα ν’ ανακάλυψεν έξαφνα,
σε άλλο χώρο, τις ιδεώδεις προσβάσεις για µίαν
όψιµα ορθόδοξη επιστροφή;»28.
Η Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, πάντως, εντάσσει στην Ανθολογία Υπερρεαλισµού το µεγαλύτερο µέρος από το προφορικό σατιρικό δοκίµιο περί υπερρεαλισµού από Το Σόλο του Φίγκαρω, αναγνωρίζοντας ότι στο πεζογράφηµα
αυτό υπάρχουν έντονα υπερρεαλιστικά στοιχεία29. Επιπλέον, στο Βιογραφικό Σηµείωµα
για τον Σκαρίµπα σηµειώνει: «Τόσο ο ∆. Μεντζέλος όσο και ο Νίκος Καλαµάρης τοποθετούν
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τον Γιάννη Σκαρίµπα ανάµεσα στους πρόδροµους του υπερρεαλισµού, µε την πρώτη κιόλας
συλλογή διηγηµάτων του, Καϋµοί στο Γριπονήσι, 1930. Ο Αλέξ. Αργυρίου γράφει, σχετικά µε
το Σόλο του Φίγκαρω: “Ο υπερρεαλισµός του
Σκαρίµπα ήταν δίκοπος: ο Σκαρίµπας τον υπηρετούσε ενώ ταυτόχρονα τον ειρωνευόταν, µε
την ιδιότυπη σκαρίµπεια λογική του”. […] Ωστόσο, πολύ πριν από τη διφορούµενη αυτή σάτιρα, ο Σκαρίµπας ξεκίνησε, στο Θείο Τραγί, το
1931, ν’ ανατρέψει τις αξίες των αστών µε τη
“µαγγανεία των φλάουτων”. Είναι βέβαιο ότι τα
φλάουτα αυτά ηχήσανε υπερρεαλιστικά στη
Χαλκίδα, έστω κι ανορθόδοξα»30.
Επιπλέον, το 2006 εκδόθηκε η ∆ιδακτορική
∆ιατριβή τού Συµεών Σταµπουλού Πηγές της πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίµπα, ένας εξαιρετικά
πλούσιος τόµος, όπου µεταξύ των παντός είδους
πληροφοριών περιλαµβάνονται, βέβαια, και οι
εκτιµήσεις του ερευνητή και µάλιστα σχετικά µε
τα σηµεία επαφής του Σκαρίµπα µε τον υπερρεαλισµό. Επιλέγοντας εδώ από αυτές τις αναφορές, οι οποίες, βέβαια, εκεί δεν γίνονται βάσει του συγκεκριµένου άξονα, θα επιχειρήσουµε να τις οργανώσουµε εν συντοµία σε τέσσερεις
κατευθύνσεις, αφού προηγουµένως διευκρινίσουµε ότι ο Σταµπουλού φαίνεται να κλίνει προς
την εκδοχή τής αµφιθυµίας τού Σκαρίµπα απέναντι στον υπερρεαλισµό31:
α) Στην ενότητα «Η δια του Υπερρεαλισµού
ανάκληση της Μητέρας» και µε την «φροϋδική» προϋπόθεση ότι «η στέρηση της Μητέρας [είναι] η δηµιουργός όχι µόνον του οι338

διποδείου αλλά και του λογοτεχνικού µύθου», ο Σταµπουλού σηµειώνει ότι: «Στην πεζογραφία του Σκαρίµπα είναι εµφανής η
απουσία της Μητέρας του Αφηγητή–ήρωα,
του σταθερού συγγραφικού προσωπείου. Η
µορφή της Μητέρας µετατίθεται στην κυριαρχία του γυναικείου στοιχείου, στις
ακραίες µεταµορφώσεις του και τον αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της µυθιστορηµατικής πλοκής»32.
β) Στην ενότητα «Η καταγωγή της εικόνας.
Πρώιµος Υπερρεαλισµός;» ο Σταµπουλού
καταθέτει ως αποτέλεσµα της έρευνάς του
ότι «µέχρι το 1930 δεν έχει εντοπισθεί ελληνικό υπερρεαλιστικό κείµενο ή µετάφραση, στα οποία να είχε πρόσβαση ο Χαλκιδαίος. Η σχετική ενηµέρωσή του τοποθετείται µε ασφάλεια στα µετά το 1937 χρόνια
[…]». Επιπλέον, ο Σταµπουλού χρησιµοποιεί µεταξύ άλλων και την εκτίµηση του Γιώργου Παγανού, στην αναδροµική εξέταση
του έργου τού Σκαρίµπα, προκειµένου να
αποδείξει ότι «οι απρόβλεπτες εκφραστικές
του συζεύξεις, η τολµηρή εικονοποιΐα [σύµφωνα και µε τα σχόλια, που είδαµε εδώ νωρίτερα, των Μεντζέλου και Κωστίου] που
φθάνει ως την εικονοκλασία του αισθητού,
δεν συνιστούν παρά µόνον εκβιαστικά υπερρεαλιστικήν γραφή ή διάθεση». Γράφει ο Παγανός: «Νοµίζω ότι πρόκειται για πλάνη που
βασίζεται σε εντελώς εξωτερικά στοιχεία. Ο
Σκαρίµπας δεν είναι υπερρεαλιστής, όπως
δεν είναι και ρεαλιστής. Έχει υπερεκτιµηθεί
η επίδραση του υπερρεαλισµού στο έργο
του. Ο ριζοσπαστισµός του είναι προσωπικός και ιδιότυπος, δεν πειθαρχεί σε ρεύµα339

τα και σχολές, δεν εντάσσεται σε συστήµατα. Από τον υπερρεαλισµό χρησιµοποιεί
συνειδητά τους συνειρµούς µε στόχο την ανατροπή της λογικής τάξης και τη γελοιοποίηση των καταστάσεων»33.
γ) Στη διεξοδική έρευνά του για Το Σόλο του
Φίγκαρω ο Σταµπουλού αξιοποιεί, µεταξύ
πολλών άλλων, και το τµήµα εκείνο της
διατριβής της Ελένης Γιαννακάκη το σχετικό µε το συγκεκριµένο βιβλίο. Παρά τους
πολλαπλούς «υπερρεαλιστικού περιεχοµένου» συσχετισµούς που γίνονται στη µελέτη
της, ούτε η Γιαννακάκη «καταλήγει στον
ασφαλή χαρακτηρισµό τού έργου ως υπερρεαλιστικού, προτιµώντας την εκδοχή της
τρέλας που νοµιµοποιείται µέσω της συχνής
επίκλησης του κινήµατος»34. Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν επίσης εδώ, αφενός, η παράθεση από τον Σταµπουλού της άποψης
του Σκαρίµπα για το «παράλογο», το οποίο
ταυτίζει µε το ένστικτο, το «σουρρεαλιστικά–
πώς–νοούµενο και τρίτο µάτι λεγόµενο»35
και, αφετέρου, βέβαια, οι λοιπές εξωλογοτεχνικές αναφορές του Σκαρίµπα για τον
υπερρεαλισµό, που κατά κανόνα είναι δηκτικές. Από ένα τέτοιο άρθρο προέρχεται,
φτιαγµένη κατ’ αναλογία, και η λέξη «υπερπεζογραφία» του τίτλου της παρούσας εργασίας. Έγραφε εκεί ο Σκαρίµπας, παρωδώντας την υπερθετικότητα του υπερ–ρεαλισµού: «Υπερζωή, υπερκαλός, υπερτέλειος,
υπερκολοσσός, υπεραξίες, υπερπέραν, υπερσπίτι […] –Είναι παρλάν η ταινία; –Υπερπαρλάν κύριε µου!»36. Τελευταίο και κυριότερο, σε αυτήν την τρίτη κατεύθυνση, ο Συµεών Σταµπουλού µας παρέχει την πληρο340

φορία ότι το αποκαλούµενο έως τώρα σατιρικό δοκίµιο περί υπερρεαλισµού στο
Σόλο του Φίγκαρω αποτελεί αυτούσια µεταφορά αποσπάσµατος από µία θετική κριτική που είχε γράψει ο Σκαρίµπας έναν χρόνο πριν για το βιβλίο του Π. Σαµαρά Στρόβιλος. Καθώς το ύφος τής κριτικής αποκλείει
κάθε υποψία ειρωνικής διάθεσης, ενώ, επιπλέον, το κείµενο στο σύνολό του αποκτά
ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή αντιπαραθέτει
(για πρώτη φορά τόσο αφοριστικά από τον
Σκαρίµπα) το ελληνικό ηθογραφικό τέλµα
στην αισιοδοξία των ευρωπαϊκών χειµάρρων,
το θέµα της στάσης του Σκαρίµπα απέναντι στον Υπερρεαλισµό περιπλέκεται τώρα εκ
νέου, αφού οι αντιφάσεις του Χαλκιδαίου,
τόσο εντός όσο και εκτός λογοτεχνίας, πολλαπλασιάζονται.37
δ) Μέσω του θεµατικού στοιχείου του ανδρογυνικού Έρωτα και της σχέσης του µε τον
υπερρεαλισµό, ο Σταµπουλού υπαινίσσεται
µία ευρύτερη σχέση του Ανδρέα Εµπειρίκου
και του Γιάννη Σκαρίµπα, η οποία, µάλιστα,
έχει αρχίσει να διερευνάται.
Κλείνοντας την παραπάνω δοκιµαστική καταγραφή της µέχρι τώρα διαπιστωµένης σχέσης
(αρνητικής ή θετικής) του Γιάννη Σκαρίµπα µε
τον υπερρεαλισµό, επιστρέφουµε στην εναρκτήρια παρατήρηση, που αφορούσε σε ένα
πρώτο σηµείο, προσωπικής, µάλιστα, επαφής
του Σκαρίµπα µε τον Νίκο Εγγονόπουλο. Η εν
λόγω επαφή, που δεν διερευνάται από τον
Σταµπουλού, όπως γίνεται αυτό για τη σχέση Εµπειρίκου και Σκαρίµπα, θα µπορούσε να θεω341

ρηθεί ότι εδράζεται τόσο σε διαφορές όσο και σε
οµοιότητες, πάντα µε άξονα τον υπερρεαλισµό.
Στις οµοιότητες θα συγκαταλέγαµε τόσο εκείνες που αφορούν στην επαναστατική ιδιοσυγκρασία αµφοτέρων (η οποία πάλι κατέληξε και
για τους δύο σε µία µονήρη και καταγγελτική παρουσία, πιο επιθετική και µάχιµη µέχρι τέλους
στον πεζογράφο Σκαρίµπα –παραπέµποντας έντονα µερικές φορές στον Μαγιακόφσκι– πιο λυρική και πικραµένη στον Εγγονόπουλο), όσο και
εκείνες που αφορούν στις θεµατικές και τις τεχνοτροπικές επιλογές τους. Και στα δύο αυτά
είδη επιλογών αµφότεροι αγνόησαν οποιαδήποτε παραγγέλµατα συγκεκριµένων Σχολών,
έχοντας πάρει, εξάλλου, εγκαίρως τις αποστάσεις τους για ποικίλους λόγους από τους κύκλους των διανοουµένων και διαµορφώνοντας
έτσι, ηθεληµένα ή αθέλητα, την ασυντρόφευτη
µοναδικότητά τους38. Μοναδικότητες, πάντως,
που φαίνεται να συγκλίνουν, για παράδειγµα,
στο θεµατικό µοτίβο του αυτόµατου (να ισχύει
άραγε και για τους δύο ο συνειρµός αυτόµατη
γραφή–αυτοµατισµός–ροµπότ;39), αλλά και στην
ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας και, κυρίως, της
στίξης. Ως προς αυτήν την τελευταία, ενώ προκειµένου για τον Εγγονόπουλο ελάχιστες είναι
οι αναφορές της Κριτικής στη χρήση από αυτόν
των σηµείων στίξης, πρακτικής απαγορευµένης,
γενικά, από τον υπερρεαλισµό40, προκειµένου
για τον Σκαρίµπα, η ιδιότυπη χρήση της στίξης
επισηµάνθηκε συχνά από τους κριτικούς – ας σηµειωθεί απλώς εδώ η ιδιαίτερη συµπάθεια που
πρέπει να έτρεφαν και οι δύο δηµιουργοί για τη
διπλή παύλα, η οποία συνιστά τον παρενθετι342

κό λόγο µε τη µεγαλύτερη έµφαση. Θα µπορούσε, ωστόσο, να παρατηρήσει κανείς, ευρισκόµενος, ασφαλώς, στην αφετηρία µιας ευρείας
έρευνας, ότι ενώ στην ποίηση του Εγγονόπουλου η στίξη λειτουργεί ως η σχηµατοποίηση της
λογικής πειθαρχίας, στην πεζογραφία τού Σκαρίµπα, αντίθετα, λειτουργεί στην κατεύθυνση
της αποδιάρθρωσης.41
Όσο για τη χρήση της γλώσσας, παρόλο που
και οι δύο έχουν κατηγορηθεί για υπερεπιτήδευση42, προκύπτει πως η ιδιολεξία του Σκαρίµπα, ίσως επειδή της δίνει ευρύτερο πεδίο
δράσης η πεζογραφία, φτάνει πολύ συχνά σε
δείγµατα ακραία (το ίδιο ακραία, θα έλεγε κανείς, όπως και του Νίκου Καζαντζάκη43, αν και
από εντελώς διαφορετικές προθέσεις ορµώµενα και καταλήγοντα σε εντελώς διαφορετικές και
πάλι υλοποιήσεις). Πάντως, το καινοφανές ύφος
του Σκαρίµπα επηρεάζει µε πολύ συγκεκριµένους τρόπους και τη σύνταξη44, κάτι που, παραδόξως, στον υπερρεαλισµό του Εγγονόπουλου
αλλά και γενικώς στον υπερρεαλισµό δεν συνέβαινε, τουλάχιστον όχι αναγκαστικά45. Στις διαφορές θα αναφέραµε, βέβαια, και το ότι ο Εγγονόπουλος δεν σατιρίζει τον Υπερρεαλισµό, µε
τα ίδια του τα όπλα, µάλιστα, όπως ο Σκαρίµπας – αντίθετα τον ακολουθεί ως τρόπο ζωής,
εφαρµόζοντας, όµως, στην πράξη µία δική του
προσωπική ανάγκη46.
Καταδεικνύεται, λοιπόν, πως το διαζευκτικό
ερώτηµα του τίτλου της παρούσας εργασίας είναι σκαριµπικά, ή και εγγονοπουλικά, διατυπωµένο: τα δύο σκέλη δεν αποτελούν παρά µία
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και µοναδική ερώτηση, στην οποία, όµως, απάντηση δεν υπάρχει, καθώς, ως προς τη σχέση του
Σκαρίµπα µε τον υπερρεαλισµό, οποιαδήποτε
τελειωτική ερµηνεία φαίνεται να απορρίπτεται.
Ο ίδιος ο υπερρεαλισµός, εξάλλου, είναι µία αενάως ανανεούµενη απόπειρα.
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Η περιπέτεια
της ιδιωτικής
εκπαίδευσης
του χορού στην
Ελλάδα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗ*

Εν αρχή ήν η επιθυµία των γονέων,
«το παιδί», δηλαδή το κορίτσι, «να αποκτήσει παράστηµα». Επίσης, «να µάθει να περπατάει ίσια, να µην καµπουριάζει, να παραµείνει λεπτό, λυγερό, να λεπτυνθούν οι αστράγαλοι να αποκτήσει νάζι, χάρη και τσαχπινιά», δηλαδή να κάνει µπαλέτο… Η «Σχολή Μπαλέτου»
κλήθηκε λοιπόν συχνά να λειτουργήσει ως –µεταλλαγµένη– µικροαστική οικοκυρική σχολή
εκµάθησης των βασικών κανόνων συµπεριφοράς
µιας µέλλουσας «νύφης, συζύγου και µητέρας»,
µετατρέποντας έτσι µια τεράστια παράδοση σε
φθηνή λογική του «κορσέ» και του «σφιξίµατος»
του παιδιού και της αλλαγής της σωµατοδοµής
του µέσω των πλιέ, των αραµπέσκ, των πιρουέτ
κ.ο.κ. Αυτά, όσον αφορά τις –πάµπολλες– ερασιτεχνικές σχολές χορού ή µάλλον µπαλέτου και

*

Η Αναστασία Χασιώτη είναι κριτικός χορού.
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την κυρίαρχη ιδεολογική τοποθέτηση που διέπει, έστω και αφανώς, τη λειτουργία των περισσότερων – ευτυχώς όχι όλων! Μια τοποθέτηση
που επιπλέον καθορίζει το ύφος της εκπαίδευσης, και την αισθητική των παιδιών που
σπουδάζουν εκεί, και που θα πάρουν µαζί
τους, είτε εγκαταλείψουν τον χορό, είτε ασχοληθούν επαγγελµατικά µε την τέχνη αυτή, αργότερα.
Οι επαγγελµατικές σχολές χορού, που κυρίως
µας αφορούν εδώ, είναι τυπικά αυτές που επισηµοποιούν και προσφέρουν τη γνώση σε πρακτικά και θεωρητικά µαθήµατα όπως καθορίζονται από το ΥΠΠΟ, υπάγονται σ’ αυτό, και λειτουργούν σύµφωνα µε συγκεκριµένους νόµους
της Πολιτείας. Οι επαγγελµατικές σχολές χορού
είναι όλες ιδιωτικές, εκτός από µία, την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (πρώην Σχολή
Κούλας Πράτσικα), η οποία δωρήθηκε στο κράτος το 1973/74, είναι ΝΠ∆∆, λειτουργεί βάσει
του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 598/85 και έχει
ελαφρά διαφοροποιηµένους κανόνες λειτουργίας σε σχέση µε τις άλλες Σχολές. Όλες, πάντως,
δέχονται τα παιδιά µε εισαγωγικές εξετάσεις–
auditions στα 18, για να τα βγάλουν δασκάλους,
ως επί πλείστον, χορευτές ή χορογράφους µετά
από τρία χρόνια φοίτησης, πράγµα που σηµαίνει ότι οι σπουδές χορού, ακόµη και στην Κρατική Σχολή, ανήκουν στην ανώτερη και όχι στην
ανώτατη βαθµίδα της εκπαίδευσης σε αντίθεση
µε όσα ισχύουν για τη Σχολή Καλών Τεχνών, για
παράδειγµα. Η λέξη–κλειδί που συµπυκνώνει τις
αντιρρήσεις όλων των ιδιοκτητών επαγγελµατικών σχολών χορού στον τρόπο λειτουργίας αυ349

τών, είναι ένας αριθµός: 1158/81. Είναι ο νόµος
που καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας, τα προαπαιτούµενα, τον τρόπο εισαγωγής και εξόδου
των σπουδαστών. Από τα παραπάνω, ό,τι αφορά τον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών στις
σχολές είναι αυτό που συσπειρώνει λίγο–πολύ
τους, κατά τα λοιπά µη αλληλέγγυους µεταξύ
τους, ιδιοκτήτες των σχολών χορού (η προσπάθεια συµµετοχής σε κάποιο µερίδιο µιας µικρής
«πίττας» δηµιουργεί διακριτικές συνθήκες έντονου ανταγωνισµού). Οι σχολάρχες, λοιπόν, χωρίς να θέλουν να θίξουν την υπόληψη των µελών
των εξεταστικών επιτροπών του ΥΠΠΟ, συµφωνούν λίγο–πολύ ότι πρέπει να εκλείψει ο κρατικός έλεγχος και ότι κάθε σχολή θα πρέπει να
έχει τη δική της εσωτερική επιτροπή που να καθορίζει τον αριθµό και το ποιον των εισαγοµένων. (Μέχρι στιγµής, το σύστηµα είναι ότι κάθε
σχολή προετοιµάζει έναν αριθµό παιδιών που
κάθε χρόνο δίνει εξετάσεις σε µια επιτροπή που
ορίζει το ΥΠΠΟ και σε ορισµένο αριθµό µαθηµάτων.) Να λειτουργούν, δηλαδή, κατά τρόπο
ανάλογο της Κρατικής Σχολής. Απώτερος σκοπός «η δυνατότητα καλύτερης επιλογής των
σπουδαστών, χωρίς συµβιβασµούς, µια και κάθε
Σχολή ξέρει καλά τα παιδιά που προετοιµάζει
και τα παιδιά που θέλει, ενώ µια Επιτροπή βλέπει πολλά µαζί σε λίγη ώρα και υπάρχει το ενδεχόµενο του λάθους».
Αλήθεια, τα «λάθη» γίνονται τελικά δεκτά στη
σχολή, όπου τα απέστειλε η Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων; «Γίνονται εκ των πραγµάτων,
γιατί αλλιώς οι Σχολές θα κλείσουν». Ενδιαφέρον σηµείο, αλλά και άδικο. .
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Και µετά τις εισαγωγικές τι γίνεται; Όσα παιδιά περάσουν συνεχίζουν τις σπουδές τους, τα
υπόλοιπα ξαναπροσπαθούν ή αλλάζουν κατεύθυνση, φεύγουν στο εξωτερικό ή ξαναδοκιµάζουν επιλέγοντας κάποια άλλη Σχολή. Αυτό
ακριβώς είναι που πρέπει κάθε σχολάρχης να
αποφύγει, γιατί τέτοιες αποφάσεις, πέραν του
καλλιτεχνικού (κάποιο µεγάλο και αγανακτισµένο ταλέντο χάσαµε), έχει και οικονοµικό αντίκτυπο (χάσαµε το ταλέντο, χάσαµε και το έσοδο). Εδώ λοιπόν, έρχεται η φήµη της κάθε σχολής, που είναι καθοριστική για τον αριθµό των
παιδιών που θα την επιλέξουν. Το «ρεύµα» υπέρ
της µιας ή της άλλης σχολής καθορίζεται, όπως
είναι φυσικό, από πολλούς παράγοντες: το είδος της εκπαίδευσης που παρέχεται εκεί και τις
προτιµήσεις του/της υποψήφιου/ας. Αν, δηλαδή, για παράδειγµα µια σχολή δίνει προτεραιότητα στο µπαλέτο ή στον σύγχρονο χορό. Επίσης, από την πειθαρχία που φηµολογείται πως
υπάρχει εκεί, καθώς και από τα ονόµατα των καθηγητών (οι «µεταγραφές» δηλαδή) που διδάσκουν σε µια συγκεκριµένη σχολή. Σηµαντική είναι πλέον στις µέρες µας και η τεχνική υποδοµή, δηλαδή η ύπαρξη βίντεο, για παράδειγµα. Η
κακή συνέπεια της ανάγκης να πληροφορηθούν οι σπουδαστές για τα όσα συµβαίνουν διεθνώς και να αποκτήσουν την εµπειρία του έργου διαφόρων χορογράφων είναι ότι η προβολή βίντεο παίρνει συχνά τη µορφή «αγώνα δρόµου» µε στόχο την παρακολούθηση του µέγιστου
αριθµού video–dance ή καταγραµµένων χορογραφιών γνωστών καλλιτεχνών στα τρία χρόνια
σπουδής τους. Ατυχώς δε, τα έργα που παρα351

κολουθούνται στο βίντεο συνήθως χωρίς την κατάλληλη γνώση και υποστήριξη θεωρούνται ως
το κύριο µέρος της καλλιτεχνικής δηµιουργίας
των χορογράφων αυτών. Όµως ο Μπρυµασόν, ο
Πρελζοκάζ, ο βαν Μάνεν, ο Κύλιαν, ο Φορσάιθ,
η Τουάιλα Θαρπ, η Πίνα Μπάους και πολλοί άλλοι προφανώς δεν είναι ό,τι και όσο έχει ειδικά
βιντεοσκοπηθεί ή «γυριστεί» ως video–dance… Η
µέχρι τελικής πτώσης παρακολούθηση βιντεοσκοπηµένων έργων ενίοτε παίρνει τη µορφή µιας
άτυπης µεθόδου άνευ διδασκάλου εκµάθησης
της ευγενούς τέχνης της χορογραφίας. Αυτό
µας υπενθυµίζει τις πολλαπλές ελλείψεις στην
εκπαίδευση που παρέχουν οι ελληνικές επαγγελµατικές σχολές χορού. Το ρεπερτόριο, το pas
de deux, η χορογραφία, ο αυτοσχεδιασµός, οι
ιστορικοί χοροί, για παράδειγµα, απουσιάζουν
παντελώς ή κάποια από αυτά διδάσκονται σε λίγες µόνο σχολές.
Αν ελλείψεις και ασάφειες χαρακτηρίζουν τα
«πρωτεύοντα» πρακτικά µαθήµατα, µπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς τι γίνεται µε τα θεωρητικά µαθήµατα, τα οποία εκτός από «δευτερεύοντα» είναι και υποβαθµισµένα. ∆ιδάσκονται µε παλιοµοδίτικο τρόπο, παρέχοντας παρωχηµένες και λανθασµένες γνώµες αντί για γνώσεις στους σπουδαστές. Οι λόγοι είναι πολλοί.
Ανάµεσά τους θα µπορούσαν να αναζητηθούν η
κακή παράδοση δεκαετιών, η έλλειψη καταρτισµένου προσωπικού και ελληνικής βιβλιογραφίας (κακές µεταφράσεις, πεπαλαιωµένα έργα,
εκδόσεις αυθαίρετων «µελετών») και φυσικά η
προσπάθεια εξοικονόµησης πόρων εκ µέρους
των σχολαρχών από τα «δευτερεύοντα». Τα
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έξοδα άλλωστε µιας επαγγελµατικής σχολής
χορού είναι τεράστια. Συνήθως, εκτός από τα δίδακτρα, πηγή εσόδων είναι τα –πολυπληθέστερα– ερασιτεχνικά τµήµατα που λειτουργούν
παράλληλα, και όπου πλείστα όσα «καµάρια»
δοκιµάζουν τις δυνατότητές τους στην τέχνη της
Τερψιχόρης… «Για να µπορέσουν να τα βγάλουν
πέρα και να καλυτερεύσουν το επίπεδο σπουδών που προσφέρουν», ιδιοκτήτες ιδιωτικών
σχολών χορού αιτούνται δειλά–δειλά και ανεπίσηµα κάποιου είδους κρατική χορηγία, µικρότερη πάντως από αυτή που φύσει και θέσει
παίρνει η Κρατική Σχολή. Κατά πόσο κάτι τέτοιο δικαιολογείται είναι ανοιχτό στον καθένα
να το κρίνει, χρησιµοποιώντας ίσως τις αναλογίες που υπάρχουν ανάµεσα στα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα ιδιωτικά διαφόρων
κλάδων και κατευθύνσεων.
Πολλοί απόφοιτοι–σηµερινοί επαγγελµατίες
ισχυρίζονται, ότι στα στραβά της χορευτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα συγκαταλέγεται και η
νοοτροπία όσων έχουν αναλάβει την εκπαίδευση του χορού. Καταρχήν η στενόκαρδη πλέον,
αντίληψη αυτών ότι από τις σχολές θα βγάζουν
γενιές δασκάλων και νέων ιδιοκτητών σχολών
αντί χορευτές. Αυτό βεβαίως, πραγµατικά συνέβαινε µέχρι πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα,
όταν οι δυνατότητες να χορέψει κανείς ήταν ελάχιστες, ενώ πολλοί απόφοιτοι, πρακτικά ακατάλληλοι για οποιαδήποτε σχέση µε την τέχνη
του χορού, κατέληγαν να αξιοποιήσουν το «χαρτί τους» ανοίγοντας, ατυχώς, δικές τους σχολές
(τα τοπικά «µικροµάγαζα» της τέχνης της τσαχπινιάς των νεαρών κορασίδων). Άλλοι απόφοι353

τοι µιλούν για την κακογουστιά των σχολαρχών–
επιχειρηµατιών, καθώς και για το ακαλαίσθητο
περιβάλλον των χώρων όπου στεγάζονται πολλές σχολές. Μιλούν ακόµη για την ανεπάρκεια
των δηµιουργικών µαθηµάτων και της εκπαίδευσης γενικά, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που κάποιοι από τους ιδιοκτήτες καταβάλλουν. Το χειρότερο, για πολλούς, είναι ότι ελάχιστες σχολές δίνουν τη δυνατότητα στους
σπουδαστές τους να χορέψουν, ενώ επιπλέον
βλέπουν ανταγωνιστικά τις υπάρχουσες οµάδες
χορού καλλιεργώντας κλίµα καχυποψίας και
εσωστρέφειας.
Υπάρχει όµως και κάτι στο οποίο σχολάρχες,
επαγγελµατίες, δάσκαλοι, κριτικοί συµφωνούν:
ότι είναι απαράδεκτο η εκπαίδευση του χορού,
να αρχίζει στα 18! Στο θέµα της «ιδανικής λύσης»
στο πρόβληµα οι γνώµες διχάζονται φυσικά και
πάλι. Οι περισσότεροι µιλούν για την ανάγκη δηµιουργίας µιας Ακαδηµίας Χορού, που θα παίρνει τα παιδιά από µικρή ηλικία, θα τους δίνει το
δικαίωµα να παρακολουθούν ταυτόχρονα τα µαθήµατα του σχολείου και στα 16 ή στα 18 τους
θα τα παραδίδει έτοιµους χορευτές. Όσοι
ασκούν κριτική σ’ αυτό το µοντέλο µιλούν για
ένα µικροαστικό όνειρο, που φιλοδοξεί να καθυποτάξει τη χορευτική τέχνη στο άρµα µιας
Ακαδηµίας Μπαλέτου, που είναι το όνειρο
πολλών γενεών δασκάλων και χορευτών οι
οποίοι εκφράζουν τη «συντηρητική» κατεύθυνση και τον τρόπο σκέψης που έχει κατατυραννήσει και στοιχειώσει τη χορευτική παιδεία στην Ελλάδα. Ο αντίλογος λέει ναι στη δηµιουργία µιας Ακαδηµίας, που θα δηλώνει όµως
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εξαρχής τους στόχους της, ονοµαζόµενη Ακαδηµία «Μπαλέτου» και όχι «Χορού», ώστε η τέχνη αυτή να διατηρήσει την πολυφωνία και πολυµορφία των στυλ της µοντέρνας εκδοχής της,
χωρίς κανένα επίσηµο ιδεολόγηµα να τη φρενάρει και να καθορίζει τα όριά της και «χωρίς να
κινδυνεύουµε να γυρίσουµε στον 19ο αιώνα!»
Κάτι τέτοιο, εξάλλου, «θα σήµαινε ανεπίτρεπτη
παρέµβαση στην ελευθερία έκφρασης, θέτοντας
πλαστά κριτήρια ποιότητας και επιτρεπτικότητας». Από την άλλη, η Κρατική Σχολή Χορού,
στεγασµένη στο ιστορικό κτίριο της οδού Οµήρου, συνεχίζει τις προσπάθειες για καλυτέρευση και ορθολογική οργάνωση της χορευτικής εκπαίδευσης χωρίς να καταπιέζεται η δηµιουργική έκφραση και προσβλέποντας στην αναβάθµιση των σπουδών µέσω της ανωτατοποίησης.
Αν τα προβλήµατα είναι τεράστια στην Αθήνα, καταλαβαίνει εύκολα κανείς τις ελλείψεις
που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα στον τοµέα της εκπαίδευσης του χορού! Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι η Θεσσαλονίκη έχει τρεις επαγγελµατικές σχολές χορού, όπου τα παιδιά δεν
έχουν καν τη δυνατότητα να διδαχθούν διαφορετικές τεχνικές σύγχρονου χορού, τα θεωρητικά µαθήµατα είναι άγνωστο πεδίο και δεν έχουν
τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις παραστάσεις των οµάδων σύγχρονου χορού –ελληνικών και ξένων–, καθώς δεν υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα ή δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος
τρόπος συνεργασίας ώστε να λυθούν τα προβλήµατα µετακίνησης των οµάδων. Οι άνθρωποι
του χορού της συµπρωτεύουσας, εν µέρει λόγω
του αναµενόµενου τοπικιστικού πνεύµατος και
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εν µέρει λόγω των αντικειµενικών συνθηκών που
δηµιουργούν οι απίστευτες ελλείψεις, αισθάνονται ότι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες, µε συνέπεια
πολλά παιδιά να «χάνονται». Ακόµη και τώρα,
που οι πρωτοβουλίες του Χοροθεάτρου Θεσσαλονίκης, του συγκροτήµατος χορού του
ΚΘΒΕ, έφερε στην συµπρωτεύουσα χορογράφους και ενώ έγιναν παραστάσεις που συζητήθηκαν, έδωσαν ευκαιρίες και αποκάλυψαν τις
δυνατότητες πολλών χορευτών–µελών του συγκροτήµατος, η αίσθηση των ανθρώπων εξακολουθεί να είναι ότι: «χρησιµοποιείται το δυναµικό της συµπρωτεύουσας ως µια επιπλέον ευκαιρία δηµιουργίας καλλιτεχνών από την Αθήνα που θα εγκαταλείψουν την πόλη µόλις πάρουν αυτό που θέλουν». Σχετικό µυστήριο παραµένει η κατάσταση του «κράτους εν κράτει»
– Επαγγελµατικής Σχολής Χορού της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Τουρισµού–Πολιτισµού της Λάρισας.
Οι δύο άξονες που καθόρισαν ως έναν βαθµό
το ύφος της εκπαίδευσης του χορού στην Ελλάδα θα έλεγε κανείς ότι ήταν αφενός, το απωθηµένο της παραγωγής καλών χορευτών µπαλέτου και ανεβάσµατος έργων του κλασικού και
ροµαντικού ρεπερτορίου και, αφετέρου, η επιθυµία να αναπτυχθεί ο σύγχρονος χορός ως περισσότερο ταιριαστός ή ακόµη και «αρµόζων»
στην «ελληνική ψυχοσύνθεση». Οι µύθοι, τα γιατί και τα πώς και οι κοινωνικές οµάδες πίσω από
καθεµιά από αυτές τις απόψεις είναι ένα σύνθετο φαινόµενο, που η ανάλυσή του δεν ανήκει
εδώ. Το θέµα είναι ότι η εκπαίδευση του χορού,
παρά τις σχετικές βελτιώσεις, εξακολουθεί να
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παρουσιάζει προβληµατική εικόνα, στα χειρότερα της οποίας περιλαµβάνεται η παλιοµοδίτικη παιδαγωγική, τα ληγµένα οράµατα, οι
απαρχαιωµένοι νόµοι, η κρατική αδιαφορία
για την ανανέωση και την ενδυνάµωση της παιδείας αυτής, οι ελλείψεις σε χώρους, µαθήµατα,
γνώση. Στα καλά της σηµεία ανήκουν οι προσπάθειες, όπως πάντα, κάποιων ανθρώπων, η
ορµή των νέων παιδιών και η όλο και µεγαλύτερη
στήριξη που παρέχει το κοινό στις ελληνικές
οµάδες χορού, στους νέους δηλαδή χορευτές και
χορογράφους που την τελευταία δεκαετία έδωσαν πρωτοφανή λάµψη και αίγλη σε µια τέχνη
που παρέµεινε πολύ καιρό στο περιθώριο.
Η εκπαίδευση του χορού στην Ελλάδα τα έχει
όλα, όπως µια παράσταση µπαλέτου: ίντριγκα,
συκοφαντία, υπονοούµενα, κακογλωσσιές, χαµόγελα, αξιοπρέπεια. Πρακτικά, έχει αµελητέα
οικονοµικά οφέλη, τουλάχιστον σε σύγκριση µε
άλλες τέχνες, ανοργανωσιά, µόνιµους ιδεοληπτικούς σχεδόν φόβους για πιθανά «λάθη»
στην κρίση των επιτροπών αξιολόγησης, παρηγοριά στους γονείς που πλήρωσαν την προετοιµασία που δεν απέδωσε, µεγάλους χορευτές
που –κατά τεκµήριο– αδικήθηκαν, κουτσοµπολιό, χαµηλόφωνες διαµαρτυρίες, υποψίες
ατεκµηρίωτες και πανταχού παρούσες για τις
επιτροπές που συστήνει το ΥΠΠΟ υπόνοιες
συµπαθειών, υπόνοιες εύνοιας, υπόνοιες γνωριµιών και «τηλεφωνηµάτων» από δυναµικούς
συγγενείς που «έχουν τον τρόπο τους», προέδρους και διοικητές οργανισµών, «παράγοντες»
ή βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας ατάλαντων υποψηφίων χορευτών που διέρχονται
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όλων των µέσων προκειµένου να κερδηθεί µια
θέση σε κάποια επαγγελµατική σχολή χορού.
Ίσως το κακό να ξεκινάει από τις ερασιτεχνικές
σχολές. Τότε που το ροζ µυαλό των γονέων (πρωτο)φούσκωσε, µε τη βοήθεια και της χαµογελαστής ιδιοκτήτριας της σχολής, το µυαλό της ήδη
παραφουσκωµένης µικρής τους, δίνοντας στην
όποια σκέψη του µυαλού της ένα χρώµα επικίνδυνα ροζ και την πεποίθηση ότι πάνω της
εναποτίθεται το µέλλον της τέχνης αυτής.
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Αντώνης Απέργης, Από τη σειρά Εν τω µηνί Αθήρ, 1998
Εθνική Πινακοθήκη, «100 χρόνια». Τέσσερις αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΨΥΧΟΥΛΗΣ*
Ο καπνιστής που
οραµατίστηκε τη
διάχυση του
Το Chichu Art Museum, το «υπόΜουσείου σκαφο
µουσείο» ελληνιστί, είναι φτιαγµένο για να φιλοξενήσει αποκλειστικά τρεις καλλιτέχνες: τον Claude Monet, τον James Turrell και
τον Walter De Maria. Αν συµπεριληφθεί το όνοµα του Tadao Ando, του αρχιτέκτονα που το σχεδίασε, το σύνολο φτάνει στους τέσσερις.
Το Chichu Art Museum αποτελεί µνηµείο
εσωτερικής εµπειρίας και τα έργα που περιλαµβάνει βρίσκουν, χωρίς καµία υπερβολή, τις
ιδανικές συνθήκες ύπαρξής τους.
Για τον σχεδιασµό του, ο Tadao Ando –ζωντανός θρύλος της αρχιτεκτονικής– συνεργάστηκε στενά µε τους εν ζωή καλλιτέχνες και µε οµά-

*

Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης είναι εικαστικός, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
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δα ειδικών επιµελητών για την περίπτωση του
Monet.
Παρότι υπόσκαφο, το µουσείο δεν έχει καθόλου τεχνητό φωτισµό. Ανοίγει το ξηµέρωµα
και κλείνει τις πόρτες του µε τη δύση του ήλιου. Η είσοδός του δηλώνεται από έναν τοίχο µόλις δέκα µέτρων που χάνεται στη γη και κανένα
άλλο δοµικό στοιχείο δεν προδίδει την ύπαρξή
του. Για να φτάσεις µέχρι εκεί πρέπει να περπατήσεις ένα µικρό χωµάτινο µονοπάτι που διασχίζει έναν ιµπρεσιονιστικό κήπο µε πάνω από
200 είδη φυτών.

Το γλυπτό της Κουσάµα ως σήµα κατατεθέν της Ναοσίµα.

Το Μουσείο βρίσκεται στην Ιαπωνία. Όχι στο
Τόκυο όπως θα περίµενε κάποιος για ένα µουσείο που αποτελεί αντικείµενο µελέτης, αλλά
πολλά χιλιόµετρα νοτιότερα, στη Ναοσίµα, ένα
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νησί στο µισό µέγεθος της Σαλαµίνας. Είναι το
δεύτερο µουσείο του νησιού και τελείωσε το
2004. Το πρώτο, το Benesse House, πάλι σε σχέδια του Ando δεσπόζει εδώ και µια δεκαετία
στην ψηλότερη κορυφή του νησιού φιλοξενώντας τη σηµαντική ιδιωτική συλλογή της εταιρείας
Benesse µε έργα Keith Haring, Richard Long, Cai
Guo-Qiang, Bruce Nauman, Jean-Michel Basquiat,
Κουνέλη και άλλων.

Η είσοδος του Chichu Art Museum.

Για να φτάσεις στο νησί πρέπει να πάρεις αεροπλάνο από το Τόκυο, ύστερα ένα λεωφορείο
που θα σε φέρει στο λιµάνι για να πάρεις το φερυµπότ. To 1997, βρέθηκα για πρώτη φορά στο
νησί για να επισκεφθώ το Benesse House· θυµάµαι πως εξέταζα µε πολύ σκεπτικισµό τη συνύπαρξη ενός τόσο απόλυτου µουσείου σύγχρονης τέχνης σ’ ένα αποµακρυσµένο νησί που
µύριζε εγκατάλειψη. Το κλείσιµο του χαλκωρυ362

χείου του νησιού, συµφερόντων της Mitsubishi,
είχε αφήσει εκεί µόνο µια χούφτα ηλικιωµένους
ψαράδες και στα µικρά χωριά έβρισκες µε δυσκολία κατοικήσιµο σπίτι ανάµεσα στα ερείπια.

Λεπτοµέρεια από το νέο ξενοδοχείο του Tadao Ando
στη Ναοσίµα.

Τα ερειπωµένα σπίτια έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στη διάχυση του µουσείου µέσα στην κοινότητα. Η εταιρεία Benesse, ένας εκδοτικός κολοσσός της Ιαπωνίας που έχτισε και διαχειρίζεται τα Μουσεία και τα δύο ξενοδοχεία που
υπάρχουν στο νησί, νοίκιασε τα ακατοίκητα κτίρια από τους ιδιοκτήτες τους. Σε καθένα από
αυτά ένας αρχιτέκτονας και ένας καλλιτέχνης συνεργάστηκαν για να το αναστυλώσουν και να εγκαταστήσουν µόνιµα ένα έργο µελετηµένο για
τον συγκεκριµένο χώρο. Το σχέδιο αυτό ονοµάστηκε Art House Project και από το 1997 µέχρι
σήµερα συνεχίζει να διευρύνεται αλλάζοντας το
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τοπίο του νησιού. Μικρά εστιατόρια και ξενοδοχεία εµφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι
κάτοικοι επιστρέφουν, τα δροµολόγια των φερυµπότ πολλαπλασιάστηκαν και η Ναοσίµα
έχει εδραιωθεί ως τόπος πολιτιστικού τουρισµού.

Συµπλέγµατα νησιών στο Setouchi όπου θα πραγµατοποιηθεί το International Art Festival το 2010 (Cetouchi σηµαίνει «Μεσόγειος Θάλασσα»).

Τα δύο µουσεία δεν είναι περιχαρακωµένα µε
τεχνητά όρια και περιβόλους. Αν κοιτάξεις τη
Ναοσίµα από ψηλά, θα καταλάβεις ότι οι δηµόσιοι δρόµοι του νησιού, αυτοί που ξεκινούν
από τα δύο µικρά παραλιακά χωριά, εισχωρούν
µέσα στα µουσεία διασχίζοντας εκτάσεις οργιώδους βλάστησης, διάσπαρτης από έργα εξωτερικού χώρου. «Άνθρωπος και φύση» είναι οι
ακρογωνιαίοι λίθοι αυτού του µεγαλόπνοου σχεδίου, κι αυτόν τον προσανατολισµό δεν τον αν364

τιλαµβάνεσαι λογικά αλλά εντελώς σωµατικά
ακόµα και µε µια σύντοµη διαµονή στο νησί.

Μικρό χωριό στο νησί Ναοσίµα.

Η Ιαπωνία δεν είναι ο τόπος που γεννιέται κάποια νέα τάση ή ανανεώνεται το σύγχρονο εικαστικό λεξιλόγιο. Αν εξαιρέσεις το φαινόµενο
των Μάνγκα που επηρεάζει συµπτωµατικά συµπεριφορές και καλλιτέχνες του ∆υτικού κόσµου, δεν υπάρχει καν µια κρατικά οργανωµένη πολιτιστική πρόθεση που να στοχεύει στην
εξαγωγή Ιαπώνων καλλιτεχνών, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στη γειτονική της Κίνα,
όπου µια ευκολοχώνευτη κινέζικη pop χτυπάει
µεθοδευµένα αστρονοµικά νούµερα στο χρηµατιστήριο της τέχνης. Μπορεί το µοντέλο της
Ναοσίµα να χαρακτηριστεί «αποστειρωµένο»,
αλλά δεν παύει να είναι ένας τροχιοδεικτικός
τρόπος για τη µουσειακή διαχείριση της σύγχρονης τέχνης. Ανοίγεται σε διεθνώς καταξιω365

µένους και νέους καλλιτέχνες του εξωτερικού, όχι
από επαρχιακή νοοτροπία αλλά από έναν βαθύ
σεβασµό στο διεθνές λεξιλόγιο, και επιβάλλει µια
καινοτοµία που έχει να κάνει µε τη δικιά της
κουλτούρα και τον τρόπο εγκατάστασης και θέασης της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής.
Μια αβίαστη και καλά µελετηµένη πρόταση
υπάρχει πίσω από κάθε ενέργεια. Μια τελετουργία επινοείται για να προσεγγίσει ο θεατής
το έργο τέχνης.

Το παλιό χαλκωρυχείο στο νησί Ινοζίµα.

Ο κύριος Fukutake, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας
Benesse, κάνοντας χρήση του νόµου που ορίζει
πως όσα χρήµατα επενδύονται στις τέχνες εκπίπτουν στο ακέραιο από τη φορολογία, δηλώνει αποφασισµένος να µη δώσει ούτε γεν στο
ιαπωνικό κράτος. Ήδη αγόρασε ένα παλιό χαλκωρυχείο στο κοντινό νησί Ινοζίµα, λίγο πριν
αυτό µετατραπεί σε τόπο ταφής ιατρικών απο366

βλήτων, και µε τη συνεργασία ενός αρχιτέκτονα και ενός καλλιτέχνη το µεταµόρφωσε σε ακόµα έναν τόπο ολικής εµπειρίας. Οι εξωτερικές
επεµβάσεις είναι ελάχιστες, ενώ ένα µεγάλο µέρος της µελέτης αφορά την ενεργειακή αυτονοµία του κτιρίου που φιλοξενεί –ως έκθεµα–
το σπίτι του Ιάπωνα αυτόχειρα ποιητή Μισίµα.

Το πολιτιστικό κέντρο του Echico Tsumari µε τον ορυζώνα που τροφοδοτεί το εστιατόριό του.

Μια τέτοια επιθετική πολιτιστική πολιτική
από πλευράς ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν µπορούσε παρά να συµπαρασύρει το αδρανές πολιτιστικά ιαπωνικό κράτος, το οποίο συµβάλλει
τώρα σε συνεργασία µε τις κοινότητες και µε
ιδιωτικά µουσεία στη δηµιουργία του Setouchi
International Art Festival, ενός διεθνούς εικαστικού γεγονότος που θα συµβεί το 2010 σε ένα
σύµπλεγµα έξι νησιών, γειτονικών της Ναοσίµα
και της Ινοζίµα.
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Τα ιδιωτικά µουσεία σύγχρονης τέχνης στην
Ιαπωνία είναι συντριπτικά περισσότερα από τα
κρατικά, και η σπουδαιότητα των συλλογών τους
ανεκτίµητη. Κάθε µεγάλη ιαπωνική εταιρεία διαθέτει το δικό της µουσείο. Ακόµα κι αν αντιπαρέλθεις το γεγονός των φοροαπαλλαγών, δεν
µπορείς να µην αναρωτηθείς πώς οι συλλογές
τους και οι εκθέσεις τους παρουσιάζουν τόσο
υψηλή ποιότητα σε διεθνές επίπεδο χωρίς µεγαλοστοµίες και εκπτώσεις. Στη Φιλοσοφία των
Σαµουράι, ένα βιβλίο του Μισίµα, διαβάζεις πως
ο άξιος πολεµιστής σε καιρούς ειρήνης έπρεπε
να ασχολείται µε τις τέχνες. Όταν τα τάγµατα των
σαµουράι διαλύθηκαν, αυτοί οι πολεµιστές
ήταν που ασχολήθηκαν µε τις επιχειρήσεις και
το εµπόριο διαποτίζοντας µε τη νοοτροπία
τους κάθε επιχειρηµατική συµπεριφορά, χωρίς
ποτέ να ξεχάσουν ότι τα πράγµατα για να έχουν
νόηµα πρέπει να έχουν την πνευµατική τους διάσταση.
Αν ως εδώ φαίνεται πως πλέκουµε το εγκώµιο εκατοµµυριούχων µε ευγενικές προθέσεις, θα
πρέπει να µεταφερθούµε αρκετά πιο βόρεια σε
ένα ορεινό τοπίο της Ιαπωνίας, τριακόσια χιλιόµετρα από το Τόκυο, που φέρει το όνοµα
Echico Tsumari. Χτυπηµένο από την οικονοµική
κρίση, την αστυφιλία και έναν καταστρεπτικό
σεισµό το µέρος παρουσίασε έντονα σηµάδια παρακµής και ερήµωσης µέχρι ένα φιλόδοξο πρόγραµµα να µεταµορφώσει την περιοχή σε πεδίο
θαυµάτων. Σε µια έκταση 762 τετραγωνικών χιλιοµέτρων µε µικρά χωριά, βουνά, ποτάµια και
καλλιέργειες ρυζιού πραγµατοποιείται η Τριενάλε του Echico Tsumari µε τη συµµετοχή 200
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καλλιτεχνών από 40 χώρες. Στην περίοδο που
λειτουργεί η έκθεση πάνω από 200.000 επισκεπτών περιφέρονται µε λεωφορεία και αυτοκίνητα στις ορεινές εκτάσεις, αλλά και στα µεσοδιαστήµατα το νούµερο των επισκεπτών δεν
είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Οι διοργανωτές
φροντίζουν κάποια από τα έργα της έκθεσης να
αποτελούν µόνιµες εγκαταστάσεις, ώστε να δηµιουργείται ένα είδος ανοιχτού µουσείου που τα
εκθέµατά του πολλαπλασιάζονται διαρκώς. Τα
έργα είναι εγκατεστηµένα στην ύπαιθρο, ανάµεσα ή µέσα στους πληµµυρισµένους ορυζώνες,
ενώ δεν είναι λίγα εκείνα που έχουν εγκατασταθεί σε εγκαταλελειµµένα σπίτα, σχολεία και
γκαράζ αγροτικών µηχανηµάτων. Τα σπίτια,
που είχαν εγκαταλειφθεί µετά τον σεισµό, αναστηλώνονται µε έξοδα της Τριενάλε για να φιλοξενήσουν ένα έργο, χωρίς ποτέ να αλλάζει το
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Οι παλιοί ένοικοι
µπορούν ανά πάσα στιγµή να επιστρέψουν και
να τα κατοικήσουν. Μέχρι αυτό να συµβεί, είναι
ανοιχτά στο κοινό και στη διάθεση της κοινότητας που τα χρησιµοποιεί για τις κοινωνικού
τύπου συγκεντρώσεις. Μέληµα των επιµελητών
είναι τα περισσότερα έργα να δηµιουργούνται
µε τη µορφή workshop, στα οποία συµµετέχουν
οι εναποµείναντες αγρότες της περιοχής. Οι
πόροι για τη διεξαγωγή του εγχειρήµατος προέρχονται από την κοινότητα και τις προσφορές
εύπορων ιδιωτών που απολαµβάνουν τις αντίστοιχες φοροαπαλλαγές. Όµως τίποτε δεν θα πετύχαινε σε µια τόσο µεγάλη έκταση χωρίς την
προσφορά δεκάδων εθελοντών από τις ανά τον
κόσµο σχολές καλών τεχνών και την ενεργή
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συµµετοχή των κατοίκων που υιοθετούν, συντηρούν και προστατεύουν τα εγκατεστηµένα
έργα. Το πολιτιστικό κέντρο της περιοχής λειτουργεί ως στρατηγείο, από το οποίο µπορείς να
προµηθευτείς ενηµερωτικό υλικό και χάρτες και
διαθέτει τον δικό του ορυζώνα για τις ανάγκες
του εστιατορίου του.

Αυτοσχέδιοι ανεµόµυλοι φτιαγµένοι από τον ηλικιωµένο φύλακα του παλιού σχολείου στο Echico
Tsumari, που φιλοξενεί µια γιγάντια εγκατάσταση
του Boltanski.

Ο Fram Kitagawa, µανιακός καπνιστής, είναι
ο ιθύνων νους και ο διευθυντής όλου του εγχειρήµατος στο Echico Tsumari. Από το γραφείο
του στο Τόκυο διευθύνει µια στρατιά επιµελητών που οργώνουν την Ιαπωνία δουλεύοντας στα
ανοιχτά µέτωπα µιας χαµηλού προφίλ, συστηµατικής, πολιτιστικής επέλασης. Σ’ αυτόν έχει
ανατεθεί και στο δικό του µοντέλο έχει στηριχ370

θεί η στρατηγική ανάπτυξης της Ναοσίµα και
των γειτονικών νησιών. Ο σχεδόν γραφικός πενηντάρης, που συνήθως κοιµάται στα πάνελ των
οµιλιών περιµένοντας να έρθει η σειρά του για
να διαφωνήσει µε τους πάντες, είναι περιζήτητος και απολαµβάνει ένα περίεργο προνόµιο. Είναι ο µοναδικός που του επιτρέπεται να καπνίζει στο πανεπιστηµιακό campus στο οποίο διδάσκει.
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∆ηµήτρης Σακελίων, Χωρίς τίτλο, 1987
Συλλογή Βλάσση Φρυσίρα από τον κατάλογο «Contemporary Greek Paintings»

