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Α Μέρος: Από την πλευρά του οργανωτή: Αναµεταδίδει η Tintti Karppinen∗

 Η UNESCO έχει ήδη οργανώσει 4 περιφερειακές συναντήσεις : Αφρική ( Νότιος 

Αφρική), Λατινική Αµερική (Βραζιλία), Αραβία( Ιορδανία), και Ειρηνικός (Φίτζι). Αυτό το 

Ευρωπαϊκό συνέδριο έλαβε χώρα στη Φινλανδία και ήταν λίγο διαφορετικό από τα 

προηγούµενα, καθώς οργανώθηκε από τον  FIDEA ( Φινλανδική Ένωση για το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση), που έκανε την αίτηση και πήρε τα λεφτά για την οργάνωση και την 

προετοιµασία από την UNESCO. 

Η αρχή έγινε ήδη από το Παρίσι το 99, όταν ήµουν ως αντιπρόεδρος ο εκπρόσωπος 

του IDEA (∆ιεθνούς Οµοσπονδίας για το Θέατρο στην Εκπαίδευση) και µαζί µε τον Diederik 

Schönau, πρόεδρο του InSEA (∆ιεθνής Ένωση για την Εκπαίδευση µέσω των Τεχνών) και 

τον Einar Solbu, πρόεδρο του ISME ( ∆ιεθνής Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση) 

προωθούσαµε  την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη συνάντηση της UNESCO. 

Όµως η ιδέα να οργανώσουµε αυτήν τη συνάντηση στη Φινλανδία χρωστά την 

γέννησή της βασικά στην δυνατή βροχή που προκάλεσε τροµερή καθυστέρηση στις 

αεροπορικές πτήσεις στη Βραζιλία, κι έτσι αφού έπρεπε να περιµένουµε ατελείωτες ώρες στο 

αεροδρόµιο του Σάο Πάολο µε την Τερέζα Βάγκνερ είχαµε αρκετό χρόνο για να 

οργανώσουµε  την  επόµενη συνάντηση. 

 

Σκοπός, βασικά θέµατα και συµµετέχοντες 

Το Συνέδριο είχε ως βασικό θέµα «Τη χρήση του δράµατος, του θεάτρου, της 

µουσικής και των εικαστικών τεχνών στην εκπαίδευση των νέων  σε συνεργασία µε 

πρόσφυγες και µετανάστες».  Ο στόχος ήταν  να βρεθούν νέοι τρόποι γνώσης από την 

ειρηνική  συνύπαρξη µας µε τις διαφορετικές  καλλιτεχνικές  και πολιτιστικές παραδόσεις και 

γνώσεις που παρουσιάζονται  από τους πρόσφυγες και τους µετανάστες στις Ευρωπαϊκές 

χώρες, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. 

Οι τέχνες παίζουν τον πολυτιµότερο και αποτελεσµατικότερο ρόλο στην εκπαίδευση, 

αφού χειρίζονται τόσο σηµαντικά  µα µη –µετρήσιµα στοιχεία της ζωής, όπως την αγάπη, το 
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φόβο, τη φιλία, την επιθυµία, τα όνειρα κ.λ.π. Οι τέχνες  επίσης από τη φύση τους είναι 

εστιασµένες στις διαφορές και στους διάφορους τρόπους µε τους οποίους ερχόµαστε σ’ 

επαφή µε αυτόν τον κόσµο και το φαινόµενά του και για αυτό το λόγο είναι και η καλύτερη 

µέθοδος για µια εκπαίδευση στην ειρήνη και για να αποκτήσουµε αυτοπεποίθηση  και 

κοινωνικές δεξιότητες. 

  Οι οµιλητές του συνεδρίου µοιράστηκαν την εµπειρία τους µε όλους τους 

συµµετέχοντες και µετά δούλεψαν σε µικρές οµάδες αναπτύσσοντας τις ιδέες τους µαζί µε 

συνεργάτες τους από άλλες µορφές τέχνης και από άλλες χώρες (Βραζιλία, Καναδάς, 

Κροατία, ∆ανία, Αίγυπτος, Φινλανδία, Γαλλία,  Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Νιγηρία, Ολλανδία,  Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία, Αγγλία και 

ΗΠΑ). Οι συµµετέχοντες έπρεπε να εκπροσωπούν καθηγητές των τεχνών και τους 

υπεύθυνους για την επιµόρφωση των καθηγητών των διαφόρων τεχνών, αλλά η αλήθεια είναι 

ότι δεν είχαµε αρκετούς ειδικούς µουσικούς, ώστε να έχουµε µια ισορροπηµένη 

αντιπροσώπευση όλων των τεχνών. 

           

Η δοµή του συνεδρίου 

Το µισό πρόγραµµα ήταν οργανωµένο για εργασία σε µικρές οµάδες  και αρχική ιδέα 

ήταν να  έχουµε δύο οµάδες για κάθε µια από τις 4 µορφές τέχνης (∆ράµα/Θέατρο, Μουσική, 

Χορός, Εικαστικές Τέχνες) ως εξής: 1) Ειδικοί του Θεάτρου / ∆ράµατος, 2) Ειδικός του 

Θεάτρου / ∆ράµατος  ως αρχηγός µιας οµάδας από εκπροσώπους των άλλων τεχνών, 3) 

Ειδικοί της Μουσικής, 4) Ειδικός της Μουσικής ως αρχηγός µιας οµάδας από εκπροσώπους 

των άλλων τεχνών και ούτω καθεξής. Έπρεπε όµως να ενώσουµε τις 2 µουσικές οµάδες  σε 

µία. Αυτές οι 7 οµάδες είχαν σταθερά µέλη σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου µε αποτέλεσµα 

να µάθουν ο ένας τον άλλο  και να µπορούν να µοιραστούν τις εµπειρίες τους από την  

καλλιτεχνική εκπαίδευση. Η αποστολή των οµάδων εργασίας ήταν επίσης να οργανώσουν 

καλές στρατηγικές  για την ανάπτυξη των ιδεών των οµιλητών  όσον αφορά τη διδασκαλία 

των τεχνών σε διαφορετικά σχολικά επίπεδα. Παράλληλα  να προωθήσουν την κατανόηση µε 

νέες µορφές  για την ειρηνική συνεργασία µε µαθητές που ανήκουν σε πλειονότητες ή 

µειονότητες στην κοινότητά τους. Όλες οι αναφορές αυτών των οµάδων δεν έχουν ακόµη 

τελειώσει αλλά θα δηµοσιευτούν αργότερα από την UNESCO. 

Έπειτα κάθε µέρα είχαµε δύο οµάδες: οµάδα Ονείρου και οµάδα εφιάλτη. οι οµάδες 

Ονείρου ανέπτυσσαν όλες τις φανταστικές και θετικές ιδέες και τα οράµατα που έβγαιναν 

από τις παρουσιάσεις και µοιράζονταν σε όλους τους συµµετέχοντες. Αντίθετα οι οµάδες 

εφιάλτη εκφράζανε µε λόγια κάνοντας ορατές όλες τις πιθανές αρνητικές σκέψεις  και 

οπτικές γωνίες που έβγαιναν από τις παρουσιάσεις  και τις µοίραζαν σε όλους τους 

συµµετέχοντες. Η µορφή ήταν ελεύθερη, µε αποτέλεσµα να δούµε φανταστικούς 

αυτοσχεδιασµούς για την ανθρώπινη συµπεριφορά και την αδυναµία µας να κατανοήσουµε 



τους άλλους και από την άλλη πανέµορφες εικόνες  για τη συνεργασία και τη φιλία. Μια 

αστεία λεπτοµέρεια ήταν πως την πρώτη µέρα ακόµα κι η οµάδα Ονείρου µίλησε για 

προβλήµατα και ανησυχίες, µα την τελευταία µέρα δεν είχαµε καθόλου εφιάλτες, µόνο η 

οµάδα Ονείρου παρουσίασε το αισιόδοξο όραµά της για το µέλλον. 

 

Λεπτοµέρειες του προγράµµατος 

Ξεκινήσαµε µε φαγητό και µουσική από το Näppäri Group  και το Ubuntu Group που 

µας επισκέφτηκαν παίζοντας παραδοσιακή Φινλανδική και Αφρικανική µουσική. 

Μετά  δώσαµε σε όλους  ένα µανταλάκι και ένα χρησιµοποιηµένο χαρτί Α4 και τους 

ζητήσαµε να χρησιµοποιήσει ο καθένας το χαρτί του µε όποιο τρόπο ήθελε: να το 

ζωγραφίσει, να το κόψει, να το διπλώσει κ.λ.π. και µετά να βρει ένα ταίρι (άγνωστο) που θα 

έχει τουλάχιστον ένα ίδιο γράµµα στο όνοµά του να του δείξει το έργο του και να κρεµάσουν 

µαζί τα έργα τους σε ένα σύρµα. Έτσι έχουµε µια υπέροχη έκθεση στον τοίχο!  

Μέσα σ’ αυτήν τη ζεστή και ανεπίσηµη ατµόσφαιρα  ξεκινήσαµε µετά µε 

καλωσορίσµατα  και 2 βασικές οµιλίες: ο Tapio Varis Φιλανδός καθηγητής (Πανεπιστήµιο 

τουTampere) and Πρόεδρος  στο τµήµα Media Education and Global e-learning της  

(UNESCO), µίλησε για Προγράµµατα  Εκπαίδευσης  των Τεχνών και φιλανδοαφρικανικά 

παραδείγµατα στην  UNESCO. Μετά η Grand Old Lady Helena Kekkonen, Lic.Techn., 

Doctor h.c Education, (από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της Φινλανδίας) παρουσίασε 

απίστευτα µα πραγµατικά παραδείγµατα σχετικά µε την άνιση µοιρασιά των πλανητικών 

πρώτων υλών και πόσο περισσότερα δίνουν οι περισσότερες χώρες για όπλα και στρατό αντί 

για την υγεία, τις τέχνες και την εκπαίδευση. 

Την  τελευταία µέρα ακούσαµε την τρίτη οµιλία για τις Τέχνες και την Εκπαίδευση 

που παρουσιάστηκε από την Jorma Kauppinen, σύµβουλο στο Εθνικό Συµβούλιο της 

Εκπαίδευσης, που µας ανέλυσε στοιχεία για την εκπαίδευση των τεχνών στη Φινλανδία- και 

µερικοί συµµετέχοντες  άκουσαν µε κατάπληξη τόσες πολλές καλές πρακτικές. 

Όταν επισκεφτήκαµε το Caisa (∆ιεθνές Πολιτιστικό Κέντρο στο Ελσίνκι) ο  Mustafa 

Gürler (Φινλανδία / Τουρκία) έκανε µια παρουσίαση µε θέµα: «Με ποιόν; Σε ποιόν; Τι; Και 

Γιατί;» και µετά µας περίµενε µια απίθανη έκπληξη: µια από τις συµµετέχουσες , η Sangeeta 

Isvaran από την Ινδία, έδωσε µια αξέχαστη χορευτική παράσταση! 

Είχαµε και δύο σηµαντικές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις εργαστηρίων: Ο ρόλος 

που παίζουν  οι Κούκλες  στη ανάπτυξη του παιδιού, από την Edi Majaron (Σλοβενία) και 

Παιδιά, Τέχνες και Περιβάλλον από την Dipak Lahiri (Σουηδία). 

Η Πόλη του Ελσίνκι πρόσφερε στους συµµετέχοντες ένα κοινωνικό πρόγραµµα: τα 

αξιοθέατα του Ελσίνκι και εορταστική δεξίωση στο παλιό κτίριο της βουλής. ∆υο µέρες πριν 

οι συµµετέχοντες  είχαν ήδη µια γεύση ενός από τα πιο χαρακτηριστικά φιλανδικά 

Σαββατόβραδα: σάουνα, κολύµπι, µπύρα, λουκάνικα  στο γκριλ και τραγούδι µε ακορντεόν! 



Την τελευταία µέρα συζητήσαµε για το 5ο Παγκόσµιο Συνέδριο της UNESCO το 

2005, του οποίου στόχος είναι να συγκεντρώσει όλα τα αποτελέσµατα  και τις ιδέες των 

περιφερειακών συνεδρίων. Ο Milagros del Corral (Γαλλία), ο José Sasportes (Πορτογαλία) 

και ο  Max Wyman (Καναδάς), όλοι πολύ γνωστοί αξιωµατούχοι της UNESCO, έκαναν 

σύντοµες εισηγήσεις για τη συζήτηση. 

Όλοι οι συµµετέχοντες πήραν µια µακριά λίστα µε www… διευθύνσεις και σύντοµες 

περιγραφές ώστε να µπορούν να βρουν σηµαντικές πληροφορίες και στοιχεία για την 

Εκπαίδευση των Τεχνών σε διαφορετικές χώρες. Τη λίστα είχε ετοιµάσει από πριν η  Patricia 

Pousar, που ήταν και βοηθός στο συνέδριο και µέλος της οργανωτικής επιτροπής. 

Κατάλογος των παρουσιάσεων 

Το ∆ράµα και το Θέατρο ως εργαλεία για την αφοµοίωση µεταναστών και προσφύγων.Istvan 

Puzstai (Σουηδία), 

Εφηβική τέχνη και εκπαίδευση-Γέφυρες πάνω από ταραγµένα νερά. Andrea Kárpáti, InSEA 

(Ουγγαρία) 

Μουσική χωρίς σύνορα, Jukka Louhivuori,  ISME, (Φινλανδία) 

Μια άλλη παιδαγωγική είναι δυνατή: το µωσαϊκό ως παιδαγωγική για τον πολιτιστικό 

αλφαβητισµό και τον αυτό-προσδιορισµό της κοινότητας. Dan Baron Cohen,  IDEA  (Ουαλλία/ 

Αγγλία/Βραζιλία)) 

∆ράµα και πόλεµος-Προσεγγίσεις και Πιθανότητες. Vlado Krusic, IDEA (Κροατία) 

Ουδέτερη ζώνη, επικράτειες και η παραµεθόριος. Nicoline Nagtzaam, IDEA (Ολλανδία) 

Χορεύοντας  προς το Μέλλον: από την αφήγηση ιστοριών στη δηµιουργία ιστοριών µέσω του 

σώµατος, Mano Souza, (Βραζιλία) 

Τέχνες µε παιδιά παλαιστινίων προσφύγων. Stancil Campbell (Αίγυπτος)  

Κατασκευάζοντας εαυτούς, οικογένειες και σπίτια, Rachel Mason, InSEA (Αγγλία) 

Το ∆ράµα και οι πολιτιστικές διαφορές σε µια συνοριακή κουλτούρα,Laura McCammon,  

IDEA, (ΗΠΑ) 

Το  ∆ράµα σε πολυπολιτισµικές οµάδες, Larry O’Farrell, IDEA (Καναδάς) 

∆ιαθεµατικές Τέχνες και κοινωνική αλλαγή. Robert Taylor  (USA) 

Ανατροφοδότηση 

«∆εν µπορώ ακόµα να πιστέψω πως όλοι µας κρατηθήκαµε από τα χέρια και τραγουδήσαµε 

(να το δοκιµάσουµε στην UNESCO καµιά φορά). Μα ξέρω πως µου άφησε µε µια ζεστή 

χαρούµενη λάµψη, για την οποίο ήσουν εσύ η υπεύθυνη.  

Σ’ ευχαριστώ  γι αυτό και για πολύ περισσότερα 

θερµές ευχές  

 Max Wyman»  

Ξεκινήσαµε το συνέδριο τραγουδώντας όλοι µαζί  “We shall over come...”  και το 

τελειώσαµε µε ένα στίχο που έγραψα κατά τη διάρκεια του: 



“Κάθε ζωή είναι άξια των τεχνών 

Κάθε ζωή είναι άξια των τεχνών  

Κάθε ζωή είναι άξια των τεχνών σήµερα   

Ω µέσα στην καρδιά µου πιστεύω Oh deep in my heart 

Κάθε ζωή είναι ένα έργο τέχνης» 

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την  Tintti Karppinen, Finland, 

August 2003 tintti.karppinen@welho.com

 

Β Μέρος: Από τη µατιά ενός επισκέπτη:Αναµεταδίδει η Αλεξάνδρα Γκουζέλου 

Το καλοκαίρι που µας πέρασε (Αύγουστος 2003) παρακολούθησα ένα συνέδριο στο 

Ελσίνκι στη Φιλανδία, που κράτησε τέσσερις µέρες, από τις 9 µέχρι τις 12 Αυγούστου. Το 

θέµα του ήταν «Οι τέχνες στην εκπαίδευση-Συνεργασία πέρα από τα σύνορα/ Arts in 

education- cooperation over borders» και πιο συγκεκριµένα «Η χρήση του δράµατος, του 

θεάτρου, του χορού, της µουσικής και των  εικαστικών τεχνών στην εκπαίδευση των νέων 

ανθρώπων  σε συνεργασία µε πρόσφυγες και µετανάστες» . 

Ο στόχος του συνεδρίου ήταν η εύρεση τρόπων αρµονικής συνύπαρξης ανθρώπων που 

προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και αφορούσε κυρίως τους  πρόσφυγες  και τους 

µετανάστες που ζουν στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Την οργάνωση του 

συνεδρίου είχαν αναλάβει οι εξής οργανώσεις: UNESCO-United Nations Educational, 

Scientific and Cultural organization, FIDEA-Finnish Drama/Theatre Education Association, 

IDEA-International Drama/Theatre Education Association, InSEA -International Society for 

Education through Arts and ISME-International Society for Music Education. 

Οι συµµετέχοντες ήταν γύρω στα 60 άτοµα που περιλάµβαναν σκηνοθέτες, 

παραγωγούς θεατρικών έργων, ερευνητές και καθηγητές πανεπιστηµίου σε θέµατα τέχνης, 

θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών και µουσικής, εκπαιδευτικούς συµβούλους, 

καλλιτεχνικούς διευθυντές, δασκάλους και καθηγητές θεατρικής  αγωγής, καλλιτεχνικών, 

µουσικής, εικαστικών ή οπτικοακουστικών µέσων, δασκάλους δηµοτικών σχολείων και 

φοιτητές. Ο κύριος τόπος της εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας  ήταν η 

Ευρώπη αλλά υπήρχαν και ειδικοί παρατηρητές  από την Αφρική την Ασία και τη Λατινική 

Αµερική. 

Το συνέδριο  διαµορφώθηκε σε τρία βασικά σχήµατα οµαδικής δουλειάς .Το πρώτο-

και το µεγαλύτερο σε διάρκεια- ήταν διαλέξεις των εισηγητών  που διαρκούσαν µισή ώρα η 

κάθε µια και τις οποίες παρακολουθούσαν όλοι οι συµµετέχοντες . 

Το δεύτερο ήταν  µικρότερες οµάδες  οι οποίες χωρίστηκαν από την αρχή  του 

συνεδρίου και διατήρησαν τα ίδια µέλη µέχρι το τέλος. Οι οµάδες αυτές  συζητούσαν 

αυτόνοµα  πάνω σε θέµατα που διάλεγαν οι ίδιες,  εξ αφορµής ή όχι των διαλέξεων  που 

είχαν προηγηθεί. Οι συµµετέχοντες του συνεδρίου χωρίστηκαν σε αυτές τις οµάδες ανάλογα 
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µε την προσωπική ενασχόληση του καθενός µε µια από τις τέσσερις τέχνες : ∆ράµα /Θέατρο, 

Μουσική, Εικαστικές Τέχνες και Χορός.       

Εκτός όµως από αυτές κάθε µέρα του συνεδρίου δρούσαν και δύο υποοµάδες, η 

«οµάδα των ονείρων» και η «οµάδα του εφιάλτη»-αυτό ήταν  και το τρίτο σχήµα οµαδικής 

δουλειάς. Οι οµάδες αυτές είχαν  καινούρια  µέλη κάθε µέρα, µιας που όλοι παίρνανε µέρος 

µε τη σειρά. Όπως καταλαβαίνουµε από τα ονόµατα, η πρώτη, η «οµάδα των ονείρων», ήταν 

η αισιόδοξη οµάδα, αυτή που άφηνε τη φαντασία και το όραµα να την κυριεύσει στη 

συζήτηση,  ενώ η δεύτερη, η «οµάδα του εφιάλτη»  ήταν η απαισιόδοξη, αυτή που έβλεπε τα 

προβλήµατα  και τα αρνητικά αποτελέσµατα που πιθανόν  γεννιόνταν από τις παρουσιάσεις ή 

απλά από τους προβληµατισµούς της οµάδας. Αυτές οι δύο οµάδες παρουσίαζαν στο τέλος 

κάθε µέρας την «αποτίµηση της ηµέρας»  είτε µε ένα δρώµενο είτε µε  κάποια άλλη µορφή 

παρουσίασης.  

Οι τελευταίες αυτές παρουσιάσεις νοµίζω πως ήταν από τις πιο ειλικρινείς στιγµές του 

συνεδρίου, ιδίως όταν η «αποτίµηση» αυτή δεν γίνονταν µε λόγια αλλά µε δράση. Εκεί 

εκφράστηκε η πίστη στις τέχνες ως δύναµη ένωσης και επικοινωνίας ανάµεσα στους 

ανθρώπους αλλά και ο φόβος επιπολαιότητας, έλλειψης ουσίας ακόµη και συγκαλυµµένης 

αδιαφορίας που προκαλεί σε πολλούς από εµάς η κατάχρηση των τεχνών στην εκπαίδευση. 

Όσον αφορά τις διαλέξεις  όλοι οι οµιλητές ξεκινούσαν γνωρίζοντας ότι στις 

περισσότερες χώρες, επίσηµα ή ανεπίσηµα, οι τέχνες στην εκπαίδευση χρησιµοποιούνται  

ήδη ως ένα πολύ καλό µέσο για την αρµονική ανάπτυξη του µαθητή και για την καλλιέργεια  

της οµαδικότητας και της δηµιουργικής συνύπαρξης. Ο προβληµατισµός τους όµως 

στρέφονταν κυρίως στις δυτικές κοινωνίες του σήµερα, όπου πολλά δεδοµένα αλλάζουν 

λόγω της εισροής ανθρώπων από τελείως διαφορετικές  κουλτούρες. Οι  κοινωνίες αυτές 

γίνονται πιο πολύπλοκες και προβληµατικές λόγω της  δυσκολίας των ανθρώπων να δεχτούν 

το διαφορετικό, ό,τι και να σηµαίνει αυτό. 

Σε αυτήν λοιπόν την καινούρια κατάσταση πολλές κατεστηµένες αξίες 

αµφισβητούνται, µια από τις οποίες είναι και ο τρόπος εκπαίδευσης των παιδιών και των 

νέων. Η βεβαιότητα  λοιπόν για τη χρήση των τεχνών στην εκπαίδευση αρχίζει να  

αµφισβητείται. Αυτό που αντιλήφθηκα εγώ ως βασικό  προβληµατισµό του συνεδρίου ήταν η 

ανάγκη  επαναπροσδιορισµού της σχέσης της τέχνης µε την εκπαίδευση σε αυτές τις νέες 

πολυεθνικές κοινωνίες. Εκφράστηκε η ανάγκη για επανατοποθέτηση και αντιµετώπιση της 

νέας κατάστασης.  

Κοινή σε όλους τους οµιλητές ήταν η πεποίθηση πως η τέχνη στην εκπαίδευση µπορεί 

να βοηθήσει ουσιαστικά στην άµβλυνση των διαφορών  ανάµεσα στους ανθρώπους. Τέθηκε 

όµως τα ερώτηµα: πώς; ∆εν δόθηκε µια συγκεκριµένη απάντηση. 

Οι περισσότεροι οµιλητές ασχολήθηκαν µε συγκεκριµένα παραδείγµατα από δικές 

τους εµπειρίες µε πολυεθνικές οµάδες ή σε κοινότητες µε έντονες τις πολιτισµικές διαφορές 



λαών που συµβιώνουν ή σε οµάδες που απαρτίζονταν από µετανάστες, πρόσφυγες ή 

γενικότερα πληθυσµιακές µειονότητες. Παρουσίασαν τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν και 

τους τρόπους µε τους οποίους προσπάθησαν να τα ξεπεράσουν χρησιµοποιώντας τις τέχνες. 

Ο βασικός τους προβληµατισµός ήταν πως µπορεί να λειτουργήσει η αλληλεπίδραση 

κουλτούρας και πολιτισµού σε τέτοιου είδους οµάδες µε στόχο την προσωπική και οµαδική 

αυτοεκτίµηση, τον σεβασµό την αρµονική συνύπαρξη  και τη δηµοκρατία.  

 Υπήρχαν  παραδείγµατα από οµάδες µε παιδιά Παλαιστίνιων προσφύγων που µένουν 

σε ειδικές κατασκηνώσεις στο Λίβανο τις οποίες ανέλαβαν εθελοντικά φοιτητές από το 

Αµερικάνικο Πανεπιστήµιο του Καΐρου, δηλαδή νέοι του υπόλοιπου Αραβικού κόσµου. 

Επίσης, παραδείγµατα από πολυεθνικές θεατρικές οµάδες σε πανεπιστήµιο στην Ολλανδία. 

Προγράµµατα εικαστικής και καλλιτεχνικής αγωγής σε σχολεία της Βραζιλίας µε νέους που 

ανήκουν σε περιθωριοποιηµένη κοινωνικά και οικονοµικά τάξη και σχολεία στις 

Νοτιοδυτικές ΗΠΑ, όπου η µειονότητα των Λατίνων αυξάνεται συνεχώς. 

Ο κάθε οµιλητής  µιλούσε  για πολλές δυσκολίες  και εµπόδια .∆ιαµετρικά αντίθετες 

κουλτούρες, άρνηση συνεργασίας ακόµη και από επίσηµους φορείς και συνθήκες βίας και 

εχθρότητας. Το θέατρο, η µουσική, ο χορός, οι εικαστικές τέχνες, είχαν ως αποτέλεσµα µόνο 

κάποια  δειλά βήµατα. Ο δρόµος  είναι πολύ δύσκολος και µακρύς. 

Την τελευταία ηµέρα οι οµάδες µε τα µόνιµα µέλη κλήθηκαν να µιλήσουν  

εκφράζοντας µια αποτίµηση των συζητήσεών τους που έγιναν κατά τη διάρκεια των 

τεσσάρων αυτών ηµερών του συνεδρίου. Την ηµέρα αυτή  ακούστηκαν πολλά. Εγώ απλά, 

τελειώνοντας, θα  σας µεταφέρω δύο από τους προβληµατισµούς που άκουσα και που 

συζητήθηκαν πιο έντονα.: 

1.Ο υπεύθυνος ενός προγράµµατος τέτοιου τύπου, δηλαδή ενός προγράµµατος που 

ασχολείται  µε ανθρώπους που αντιµετωπίζουν έντονα το πρόβληµα της επικοινωνίας λόγω 

διαφορετικών καταβολών ή κοινωνικών δεδοµένων, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σηµασία –

όχι µόνο στο πως θα το αρχίσει ή θα το διεξάγει – αλλά και στο πως θα το τελειώσει –  διότι  

στόχος του δεν είναι να προσφέρει ένα µαγικό χαλί περιορισµένης χρονικής διάρκειας  που 

θα φέρει κοντά τους ανθρώπους για κάποιες στιγµές αλλά να δυναµώσει την αυτο-εκτίµηση 

και τον σεβασµό ώστε να µην αφήσει ένα µεγαλύτερο κενό φεύγοντας. Να προσέξει δηλαδή 

να µη δηµιουργήσει εξαρτηµένους ανθρώπους -απλά να προσφέρει ερεθίσµατα επικοινωνίας.  

2.Συζητήθηκε ότι οι τέχνες κατά καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί από καθεστώτα ή 

εκπαιδευτικά συστήµατα  µε ύπουλο τρόπο για να χωρίσουν τους ανθρώπους και όχι να τους 

ενώσουν. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή, γνώση και συνείδηση διότι οι ισορροπίες, και 

αναφέροµαι κυρίως στις νέες πολυπολιτισµικές κοινωνίες του δυτικού κόσµου, είναι πολύ 

λεπτές και σε ορισµένες περιπτώσεις τα προβλήµατα πολύ µεγάλα. 
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