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Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή («συγγραφέας/δημιουργός») που την εκπόνησε. Στο πλαίσιο 

της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης ο συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος 

αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε 

ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το 

χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση 

δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε 

επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, 

εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, 

τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Ο 

συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών του δικαιωμάτων. 
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Περίληψη 

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία υλοποίησε πολιτιστικό 

διαδραστικό πρόγραμμα (έκθεση φωτογραφίας με αφήγηση) με τίτλο «Face Forward …into my home» 

(face forward, 2018, 1), διάρκειας από  22 Νοεμβρίου 2017 – 31 Ιανουαρίου 2018 με παράταση έως τις 18 

Φεβρουαρίου 2018 και με επέκταση της παρουσίασης του project σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται 

για μία καλλιτεχνική πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης,
1
 η οποία εστιάζει σε ιστορίες 

είκοσι προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα του 2018. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια αφήγησης, 

στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ, αφηγούνται τις 

προσωπικές τους ιστορίες, φωτογραφίζονται και εκθέτουν στο χώρο του ΕΜΣΤ τα φωτογραφικά τους 

πορτρέτα, τα οποία συνοδεύονται από ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών τους.  

Η ανθρώπινη κινητικότητα αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις κοινωνίες και τα μουσεία καλούνται να 

διαμορφώσουν νέες προσεγγίσεις και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάδειξη όλων των πτυχών της νέας 

πολιτισμικής πραγματικότητας που διαμορφώνεται.  Τα μουσεία μπορούν να καταστούν συνδετικός κρίκος 

της διαδικασίας της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων, όντας χώρος πολιτισμού, διαλόγου και 

εκπαίδευσης. 

Στόχος είναι  να ελεγχθεί κατά πόσο το σύγχρονο μουσείο μπορεί να συμβάλλει στην άρση των κοινωνικών 

ανισοτήτων και να ενισχύσει τον διαπολιτισμικό διάλογο με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας, 

προσφέροντας μία εναλλακτική μέσω του πολιτισμού στη «συνάντηση» της κοινωνίας υποδοχής και της 

ομάδας – στόχου (πρόσφυγες/μετανάστες).  Ειδικότερα θα επιχειρηθεί να αναλυθεί ο βαθμός στον οποίο η 

σύλληψη της ιδέας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εν λόγω project ενίσχυσε την προσπάθεια 

κοινωνικής ένταξης προσφύγων/μεταναστών στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.  

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με βάση την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά 

με ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική ένταξης των προσφύγων στην Ελλάδα, τις ταυτότητες, το 

σύγχρονο ρόλο του μουσείου, την πολυπολιτισμικότητα και  τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο του 

σύγχρονου μουσείου, την προφορική ιστορία και ειδικότερα την αφήγηση στα μουσεία (story-telling). 

Ακολούθως μελετήθηκε η περίπτωση του «Face Forward …into my home» μέσα από τα αφηγηματικά 

κείμενα των συμμετεχόντων προσφύγων στο project σε σχέση με τους στόχους της έκθεσης, όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στο κείμενο των επιμελητών και στην περιγραφή των εκπαιδευτικών δράσεων του project.  

 

 

 

                                                           

1
 www.emst.gr 
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Abstract 

The National Museum of Contemporary Art, in collaboration with the UNHCR, has implemented a cultural 

interactive program entitled "Face Forward ... into my home" (http://www.faceforward.gr), running from 

22 November 2017 to 31 January 2018, extended to 18 February 2018 with an extension of the presentation 

of the project in Crete and Thessaloniki. It is an artistic initiative of the EMST that focuses on the stories of 

twenty refugees/immigrants in Greece in 2018. It includes experiential narrative workshops in which 

refugees, initiating works from the EMST collection, narrate their personal stories, are photographed and 

exposed to EMST's photographic portraits, accompanied by audio texts of their personal stories.  

Human mobility is a major challenge for societies and museums are called upon to shape new approaches 

and to actively contribute to the emergence of all aspects of the new cultural reality that is being shaped.  

Museums can become a link to the process of social inclusion of vulnerable groups as places of culture, 

dialogue and education. 

The aim οf this essay is to examine whether the modern museum can contribute to the elimination of social 

inequalities and to foster intercultural dialogue in order to promote diversity by offering an alternative 

through culture, in order for the host society and the target group (refugees/Immigrants) to “meet”. 

In particular, this essay attempts to analyze the extent to which the conception of the idea, design and 

implementation of this project reinforce the effort of social integration of refugees/immigrants in modern 

Greek society. 

This study was analyzed on the basis of the Greek and foreign literature on the integration strategy of 

refugees in Greece, identities, the contemporary role of the museum, multiculturalism and the social and 

educational role of the modern museum, the oral history and, in particular, narrative in museums (story-

telling). The case of “Face Forward …into my home” was studied through the narrative texts of the 

participating refugees in the project in relation to the objectives of the report as they are reflected in the 

curators' text. 
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«Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι 

και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα 

και δεν γίνεται μ’ αυτούς χωρίς, Εσύ. 

Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι 

Και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις 

Η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να΄ναι 

Και να μείνει αυτή» 

(Ο. Ελύτης, Το Άξιον εστί) 

 

Eισαγωγή 

Τα πολιτιστικά ιδρύματα έχουν ένα διττό ρόλο: την προώθηση των πολιτισμικών αγαθών και συμβόλων  

αλλά και την προώθηση πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών μέσω των μηνυμάτων που εκπέμπουν και της 

κατανόησης και πρόσληψης που αυτά εμπεριέχουν. Tα μουσεία, ως πολιτιστικοί οργανισμοί, 

δημιουργήθηκαν τον 19
ο
 αιώνα στην υπηρεσία των εθνών-κρατών, με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς κάθε έθνους. Η έννοια του μουσείου τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, μεταλλάσσεται καθώς 

έχει να αντιμετωπίσει ποικίλες προκλήσεις, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές κ.ά. Επομένως η 

κοινωνικά συντηρητική φύση των μουσείων καλείται να διαφοροποιήσει την προσέγγισή της, δίνοντας τη 

δυνατότητα πολλαπλών και εναλλακτικών ερμηνειών, με στόχο να ανταποκριθεί στις ποικίλες κοινωνικές 

ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών. Υιοθετώντας νέους ρόλους, το μουσείο αποκτά καινούριους τρόπους 

εμπλοκής στην κοινωνία, προκειμένου να γίνουν φιλόξενα κέντρα ενδυνάμωσης, δημιουργικότητας και 

ένταξης για διαφορετικούς πληθυσμούς με διαφορετικές ανάγκες. Βαθύτερος σκοπός για την σημασία του 

κοινωνικού ρόλου που μπορεί να επιτελέσει το μουσείο σε σχέση με την ένταξη ευάλωτων ομάδων είναι ο 

«διάλογος», με στόχο την άρση των στερεοτύπων για το «διαφορετικό», και η επιδίωξη να εξερευνηθεί εκ 

νέου το «βλέμμα» της Δύσης προς την «άλλη» Ανατολή, καθώς η αναπαράστασή της, όπως έχει μελετηθεί 

μέχρι σήμερα, εγείρει πολλά ερωτήματα και υπόκειται σε συνεχείς ανασκευές (culturenow, 2014). Τα 

μουσεία, έχουν περισσότερο από κάθε άλλο θεσμικό όργανο την εξουσία να ξανασκεφτούν και να 

κατασκευάσουν ιστορίες που θα δημιουργήσουν «γέφυρες» μεταξύ των εθνών (EuNaMus report no7, 

2012:10).  

Η μετανάστευση δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, ήταν πάντα μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Αλλά τώρα 

αντιμετωπίζουμε - τουλάχιστον στην Ευρώπη - μία κατάσταση που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. 
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Εκατομμύρια πρόσφυγες
2
 έχουν έρθει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αναζητώντας μία νέα ζωή. Πολλοί 

από αυτούς θα εγκατασταθούν μόνιμα. 

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγωνίζονται να βρουν τρόπους διαχείρισης μίας μεταβαλλόμενης 

κοινωνίας, αρκετά διαφοροποιημένης από το παρελθόν. Από το 2015, το θέμα της μετανάστευσης και των 

προσφύγων βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα: βλέπουμε την ανάπτυξη νέων μέσων, την επεξεργασία 

νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης και κανονισμών. Αυτή είναι μία στιγμή της ιστορίας, κατά την οποία 

ο πολιτισμός μπορεί να αποδείξει πόσο πολύτιμος μπορεί να είναι για την κοινωνία. Ο πολιτισμός, η 

πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερα τα μουσεία μπορούν να προσφέρουν ευελιξία και ατομικές, 

προσαρμοσμένες απαντήσεις στις προκλήσεις της ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων στην 

κοινωνία, ενδεχομένως καλύτερα από πολλά πολιτικά μέσα, διότι τα μουσεία προσφέρουν μια προσωπική, 

πολιτισμική προσέγγιση στις νέες κοινότητες, υποστηρίζουν τον διάλογο μεταξύ των πολιτισμών και 

βοηθούν στην κατανόηση και γεφύρωση των διαφορών. Τις τελευταίες δεκαετίες τα μουσεία συνεργάζονται 

με περιθωριοποιημένες κοινότητες, μειονότητες και ευάλωτες ομάδες. Ένα από τα βασικά καθήκοντά τους 

είναι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν ένα μέρος όπου ανήκουν στον κόσμο και στην κοινωνία 

μέσω των συλλογών και των καλλιτεχνικών τους δράσεων. Υπάρχει μια σειρά από ήδη υπάρχοντα μοντέλα 

βέλτιστης πρακτικής στον τομέα των μουσειακών πολιτικών, που επικεντρώνονται στην εργασία με ομάδες 

προσφύγων/μεταναστών και βοηθούν στη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Όμως, κάθε 

μουσείο στην Ευρώπη δεν λειτουργεί στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχουν διαφορές τόσο σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο όσο και στις ίδιες τις κοινότητες, με αποτέλεσμα τα μουσεία να λειτουργούν με 

διαφορετικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και με διαφορετικές ευθύνες και στόχους.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί  κατά πόσο τα σύγχρονα μουσεία, όπως το Εθνικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσω του καλλιτεχνικού project «Face Forward …into my home», 

ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, συμβάλλοντας στην ένταξη των προσφύγων/μεταναστών που εισήλθαν στη 

χώρα από το 2015.  

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν στην Ευρώπη μόνο το 2015, πηγή: Εuropean Parliament: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures
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Κεφάλαιο Πρώτο: Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα του 2018 

1.1. Ορισμοί 

Τον Ιανουάριο του 2019 αναρτήθηκε στη Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/) το σχέδιο για την Εθνική 

Στρατηγική για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στη χώρα (Εθνική Στρατηγική για την 

Ένταξη, ΥΜΠ, 2018, 2). Η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο. Η 

πολυπλοκότητά του οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί ένα φαινόμενο εγγενές της ανθρώπινης εξέλιξης και 

ιστορίας και συνεπώς αφορά πολλούς τομείς, όπως αυτόν της πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού 

αλλά και της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. 

Σε γενικές γραμμές, ως μετανάστευση ορίζεται η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατάστασης 

ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου. Ως φαινόμενο επομένως, η μετανάστευση σχετίζεται 

άμεσα με τη μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή/και μεγάλων ομάδων πληθυσμού τόσο στο εσωτερικό όσο 

και μεταξύ κρατών, λόγω κοινωνικών μεταβολών, οικονομικών και πολιτικών κρίσεων, επαναστάσεων και 

πολέμων, της ασύμμετρης κατανομής του παγκόσμιου πλούτου μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων 

χωρών, της παγκόσμιας απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, των ανθρωπογενών καταστροφών 

(συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης μεγάλων περιοχών 

του πλανήτη). Τα κύρια αίτια της μετανάστευσης είναι: 

 Η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και οικονομικής ευημερίας 

 Η φυγή από συνθήκες που απειλούν τη ζωή και την ασφάλεια του ατόμου ή της ομάδας  

που μετακινείται κυρίως από εμπόλεμες περιοχές και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία παραβιάζουν 

βασικά δικαιώματα και την ελευθερία των ατόμων (πρόσφυγες) (στο ίδιο).  

 

 

1.2.  Το μεταναστευτικό και προσφυγικό φαινόμενο στην Ελλάδα 

Μέχρι το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η Ελλάδα αποτελούσε παραδοσιακά χώρα αποστολής μεταναστών 

προς υπερπόντιες χώρες και κατά τη μεταπολεμική περίοδο προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980, η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα προέλευσης σε χώρα υποδοχής 

μεταναστών/μεταναστριών, εξέλιξη η οποία αντανακλά τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της 

χώρας καθώς και των συνθηκών διαβίωσης και η οποία επηρεάστηκε από την κατάρρευση των καθεστώτων 

του υπαρκτού σοσιαλισμού της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  

Τα πρώτα μεταναστευτικά ρεύματα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 προέρχονταν κυρίως από τα γειτονικά 

κράτη των Βαλκανίων και τα κράτη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., στα οποία υπήρχε ελληνική διασπορά, κυρίως ως 

αποτέλεσμα εμφύλιων συρράξεων. Η ροή μεταναστών/μεταναστριών βρήκε τη χώρα απροετοίμαστη και 

αμήχανη, καθώς ουδέποτε μέχρι τότε δεν είχε ασκήσει πολιτική προσέλκυσης ή/και ένταξης. Αρχικά, 

https://diavgeia.gov.gr/
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υπήρξε υποδοχή και εν μέρει αποδοχή των μεταναστών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους προέρχονταν από 

τη γειτονική Αλβανία. Οι κοινές πολιτισμικές αναφορές και η απασχόληση των μεταναστών/μεταναστριών 

σε τομείς της εθνικής οικονομίας, στους οποίους υπήρχε έλλειψη εργατικού δυναμικού λόγω της 

μετακίνησης των γηγενών εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών και τη δυναμικότερη είσοδο στην 

αγορά εργασίας των γυναικών, δημιούργησε κατάλληλες συνθήκες για την ένταξή τους στην ελληνική 

κοινωνία και συνέβαλε τόσο στην αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα όσο και στη συνολικότερη 

συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οργανωμένη πολιτική κοινωνικής 

ένταξης. Η οργανωμένη υποδοχή και ένταξη των μεταναστών/μεταναστριών, των αιτούντων/αιτουσών και 

των δικαιούχων διεθνούς προστασίας για πολλά χρόνια δεν αποτελούσε προτεραιότητα της ελληνικής 

μεταναστευτικής πολιτικής. Το κύριο βάρος έπεφτε στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με έμφαση 

στη φύλαξη των συνόρων, τις νομιμοποιήσεις των παράτυπων μεταναστών και μεταναστριών και την 

έκδοση αδειών διαμονής. Η διαδικασία της ένταξης επαφιόταν κυρίως στην ατομική προσπάθεια των 

μεταναστών/μεταναστριών και του μικρού αριθμού προσφύγων μέσω των δικτύων υποστήριξης των ήδη 

εγκατεστημένων ομοεθνών τους. Η ένταξη των πρώτων ροών διευκολυνόταν από την άμεση πρόσβασή 

τους στην αγορά εργασίας της, αναπτυσσόμενης τότε, ελληνικής οικονομίας. Η παρουσία και επομένως και 

η ανάγκη ένταξης των μεταναστών/μεταναστριών άρχισε να προβληματίζει την ελληνική πολιτεία την 

τελευταία δεκαετία εξαιτίας: 

α) της αυξημένης ροής μεταναστών και μεταναστριών από χώρες της Ασίας (Πακιστάν, Μπαγκλαντές) και 

της Αφρικής με διαφορετικό πολιτισμικό προφίλ από εκείνο της χώρας υποδοχής και έλλειψης εξειδίκευσης 

στους τομείς της εθνικής οικονομίας που παρουσίαζαν έλλειμμα εργατικού δυναμικού, όπως η γεωργία, οι 

κατασκευές, οι οικιακές υπηρεσίες κ.ά., 

β) της ευρύτερης ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει σε ύφεση την ελληνική οικονομία 

κατά την τελευταία δεκαετία και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση των 

δημοσίων δαπανών και επενδύσεων, την έλλειψη εθνικού προϋπολογισμού για δράσεις ένταξης τόσο για 

τον παλιό όσο και για τον νεοεισερχόμενο μεταναστευτικό πληθυσμό, 

γ) της συνεχιζόμενης μαζικής μετακίνησης προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, από τα τέλη του 2014 έως και 

σήμερα, ατόμων τα οποία αιτούνται διεθνούς προστασίας και τα οποία διαφεύγουν πολέμου ή εμφυλίων 

συρράξεων στη χώρα τους, και συγκεκριμένα τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ (στο ίδιο). 
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1.3. Το προσφυγικό ζήτημα από το 2015 έως σήμερα: απειλή ή ευκαιρία; 

Η διετία 2015-2016 σηματοδότησε μια ριζική αλλαγή στην έκφραση του φαινομένου της μετανάστευσης 

στην Ελλάδα. Η μαζική ροή κυρίως αιτούντων διεθνούς προστασίας και δευτερευόντως παράτυπων 

μεταναστών και μεταναστριών από τη Μέση Ανατολή, τις εμπόλεμες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής 

καθώς και της Βόρειας Αφρικής στα ελληνικά νησιά μέσω της Τουρκίας, οδήγησε στην υπέρβαση των 

ορίων δυνατότητας υποδοχής και φιλοξενίας από μια χώρα με υφεσιακή οικονομία και εύθραυστες 

πολιτικές ισορροπίες, λόγω της προσπάθειας αντιμετώπισης των πολλαπλών εσωτερικών και εξωτερικών 

προβλημάτων. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων/αιτουσών διεθνούς προστασίας μετακινήθηκε προς τη Δυτική και 

Βόρεια Ευρώπη, ενώ ένας σημαντικός αριθμός ατόμων (περίπου 72.000) παραμένει στη χώρα έως σήμερα 

(2019), σε συνέχεια του κλεισίματος των συνόρων από τις γειτονικές βαλκανικές και κεντροευρωπαϊκές 

χώρες, καθώς και της απροθυμίας ορισμένων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υλοποιήσουν τις  

δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, η 

έμφαση που δίνεται μέσω της νέας Εθνικής Στρατηγικής στην προστασία αφενός των αιτούντων/αιτουσών 

διεθνούς προστασίας και στην ένταξη των δικαιούχων αυτής καθίσταται πρωταρχικής σημασίας και 

αποτελεί βασική προτεραιότητα και πρόκληση για την Ελληνική Πολιτεία, τόσο λόγω του μαζικού 

χαρακτήρα και των ξεχωριστών ποιοτικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου πληθυσμού όσο και λόγω 

των ιδιαίτερων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών υπό τις οποίες θα συνεχίσει να 

συντελείται. 

Σημειώνεται ότι η πρόθεση της πολιτείας για ένταξη των αιτούντων/αιτουσών και των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας στην ελληνική κοινωνία συνάδει επίσης με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας 

για την προφύλαξη και τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους (Εθνική Στρατηγική για την 

Ένταξη, 2018, 2). Η προσφυγική πραγματικότητα αναμφίβολα βρήκε απροετοίμαστη τόσο την Ευρώπη όσο 

και την Ελλάδα. Τα ευρωπαϊκά εθνικιστικά και ακροδεξιά κινήματα προσπαθούν να εκμεταλλευθούν το 

προσφυγικό για την αύξηση της επιρροής τους και των εδρών τους στα εθνικά κοινοβούλια, στα οποία 

παρουσιάζουν την εισροή μεταναστών ως απειλή για την ζωή των γηγενών και την ευημερία τους. Η 

συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και στην Τουρκία δε μοιάζει να λύνει το ζήτημα (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 2016, 3). Αντιθέτως, δείχνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέκυψαν στις πιέσεις των ακραίων 

ευρωπαϊκών εθνικιστικών κινημάτων και προσφέρουν στους δουλεμπόρους «πλεονεκτήματα» για να 

εκμεταλλευτούν τους πρόσφυγες. Επομένως είναι χρήσιμο για τις ευρωπαϊκές χώρες και ανάμεσά τους και 

για την Ελλάδα να αντιμετωπίσουν το προσφυγικό ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, με συλλογικά θετική 

στάση μέσα σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άλλωστε  η ανθρώπινη κινητικότητα είναι κομμάτι της 

εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη μας  και επομένως η ένταξη και η δημιουργία νέων πλαισίων συνύπαρξης 

σε κάθε ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία καλλιεργεί τον πλουραλισμό και εμπλουτίζει την εγχώρια 

κουλτούρα.  
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1.4. Το ελληνικό μοντέλο ένταξης με βάση το πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής 

Στο σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη (2019)  προτείνεται και προωθείται ένα νέο μοντέλο, το 

οποίο βασίζεται στο κοινωνικό μοντέλο ένταξης και είναι προσαρμοσμένο στη δυναμική, τις ιδιαιτερότητες 

και τις ιδιομορφίες της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας με τελικό στόχο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, 

την «κατάκτηση  της διαπολιτισμικότητας».  

Συγκεκριμένα: 

 στοχεύει στη δημιουργία και τη διατήρηση μιας ανοιχτής κοινωνίας, η οποία σέβεται την 

ετερότητα, 

 διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων που διαμένουν σε αυτή με όρους 

σεβασμού, τηρώντας τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν και για τους γηγενείς 

πολίτες της χώρας υποδοχής, 

 επιτρέπει και καλλιεργεί την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, τον διάλογο και την 

εποικοδομητική κριτική μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων (εθνικών, πολιτισμικών, κ.τ.λ.) με 

όρους δημοκρατίας και ισότητας, 

 ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και αποδοχή καθώς και την κοινωνική συνοχή 

 προωθεί την ανάπτυξη της χώρας υποδοχής, σε όλα τα επίπεδα, με τη συμμετοχή όλων των 

κατοίκων της, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το δημόσιο συμφέρον και το μέλλον της κοινωνίας 

υποδοχής τούς αφορά τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.  

Για την επιτυχημένη εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου, πρωταρχικό ρόλο παίζει η ευαισθητοποίηση, η 

κινητοποίηση και η συμμετοχή της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, των φορέων και της κοινότητας στη 

διαδικασία της ένταξης. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο: Πολιτισμός και πολυπολιτισμικότητα 

2.1. Ορισμοί 

Ο πολιτισμός ως όρος, αν και χρησιμοποιείται ευρύτατα, δεν έχει σαφές περιεχόμενο καθώς επιδέχεται 

πλήθος ερμηνειών, λόγω της ευρύτητας του πεδίου που καλύπτει το εννοιολογικό του πλαίσιο. Αναφέρεται 

κυρίως «στο σύνολο των υλικών και πνευματικών αξιών και επιτευγμάτων που κληροδοτούνται από γενιά σε 

γενιά στο πέρασμα των χρόνων διαμορφώνοντας μια κοινή μνήμη-εικόνα για ένα σύνολο ατόμων και 

δημιουργώντας κατ’ επέκταση το αίσθημα μιας κοινής αφετηρίας, κοινών αναφορών και βιωμάτων, 

παραπέμποντας σε μια πορεία σταθερής προόδου, κοινωνικής και οικονομικής» (Μπιτσάνη,  2004:29). Ο 

πολιτισμός είναι ένα σημαντικό βίωμα με πολλές συνιστώσες που καλύπτει τις συλλογικές ανθρώπινες 

συμπεριφορές και λειτουργεί ως μέρος της συλλογικής μνήμης των κοινωνικών ομάδων. Χαρακτηρίζεται 

από πολυσημία και αποτελεί φορέα μιας πλούσιας εξηγητικής διάστασης, καθώς συνδέεται με τις έννοιες 

της παιδείας, της επιμόρφωσης, της επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας και γενικότερα της πνευματικής και 

ψυχικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συμμετοχής και της τεχνολογικής αναβάθμισης (Badie, 1995:109). 

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική άποψη, ο  πολιτισμός είναι στοιχείο κοινωνικής συνοχής, αποτελεί σημείο 

αναφοράς της συλλογικής ταυτότητας και επιτελεί ταυτόχρονα τρεις σημαντικές λειτουργίες για το 

κοινωνικό σύνολο, αυτή της αναγνώρισης, της ένταξης και της συμμετοχής. Χάρη στον πολιτισμό, τα μέλη 

του κοινωνικού συνόλου αναγνωρίζονται μεταξύ τους, εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο, αποκτούν την 

ατομική τους ταυτότητα  και συμμετέχουν στη ζωή μέσα από την ένταξή τους αυτή (Τσαούσης, 1983:117). 

Είναι αυτονόητη η παραδοχή επομένως ότι χωρίς κοινωνία δεν υπάρχει πολιτισμός. Και οι δύο έννοιες 

αναφέρονται στην ίδια πραγματικότητα, ή όπως αναφέρει ο Κλωντ Λεβί Στρως «δεν αντιστοιχούν σε δύο 

διαφορετικά αντικείμενα αλλά σε δύο συμπληρωματικές όψεις του ίδιου αντικειμένου: και ο ένας όρος και ο 

άλλος το περιγράφουν πλήρως ανάλογα με τη σκοπιά από την οποία το βλέπει κανείς» (Braudel, 2003:68). 

Επομένως, για να μεταβληθεί μία κοινωνία, για να μετακινηθεί, αντίστοιχα θα μετακινηθεί και ο πολιτισμός 

της.  

Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και το τέλος της αποικιοκρατίας στο δεύτερο μισό του 20ού 

αιώνα σημαδεύονται από την αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού εθνοκεντρισμού, ενώ στην Αμερική το κίνημα 

για τα πολιτικά δικαιώματα
3
 επέβαλε την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων, αντιδρώντας συνολικά 

στο καθεστώς της ιεραρχικής κατάταξης των ανθρώπινων φυλών και πολιτισμών και αναγνωρίζοντας την 

πολιτισμική διαφορά ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτή ακριβώς η “ευρύτητα” στην κουλτούρα και τον 

πολιτισμό αποδόθηκε από τον Raymond Williams
4
 ως ένας συνολικός τρόπος ζωής που περιλαμβάνει τόσο 

την παράδοση όσο και την καινοτομία, τις καθημερινές συνήθειες αλλά και την προσωπική έκφραση και 

                                                           

3 
Civil Rights Movement. 

4 
Raymond Williams: Ουαλός ακαδημαϊκός, λογοτέχνης και κριτικός. 
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δημιουργία και αφορά τους πάντες: “We use the world culture in these two senses: to mean a whole way of 

life-the common meanings; to mean the arts and learning-the special processes of discovery and creative 

effort...Culture is ordinary, in every society and in every mind” (Highmore, 2002:93). Ο πολιτισμός μπορεί 

να αναφέρεται στην κουλτούρα, δηλαδή τις ιδιαίτερες συνήθειες, παραδόσεις, απόψεις και πρακτικές, μιας 

συγκεκριμένης ομάδας, όπως για παράδειγμα είναι η κουλτούρα των νέων ή η κουλτούρα των γκέι. Οι 

ομάδες αυτές μπορεί να συμμερίζονται ή όχι τα κυρίαρχα νοήματα της κοινωνίας που ζουν, διεκδικούν 

όμως για τον εαυτό τους τρόπους ζωής δικής τους επιλογής. 

Τη δεκαετία του 1960 αναφέρεται για πρώτη φορά από την Καναδική Βασιλική Επιτροπή η έννοια της 

πολυπολιτισμικότητας (Δραγώνα, 2013). Ο όρος «πολυπολιτισμικότητα» είναι πολύσημος και 

χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει πολλών μορφών πολιτισμικές διαφορές, κάθε μία από τις οποίες φέρει 

τις δικές της προκλήσεις. Η πολυσημία του όρου συνδέεται με τις πολλαπλές έννοιες που έχει η ίδια η 

έννοια του πολιτισμού.  

Ως περιγραφικός όρος, η πολυπολιτισμικότητα αποτυπώνει μια κοινωνική πραγματικότητα που έχει 

ονομαστεί πολιτισμικός πλουραλισμός. Πρόκειται δηλαδή για τη διαπίστωση ότι εντός ενός κράτους 

συνυπάρχουν πολλοί διαφορετικοί πολιτισμοί, ακριβέστερα κατηγορίες πληθυσμού που διακρίνονται και 

ταξινομούνται ως διαφορετικές στη βάση εθνοτικών, γλωσσικών, φαινοτυπικών, θρησκευτικών ή άλλων 

κριτηρίων. Κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν πως η συγκεκριμένη σημασία αποδίδεται καλύτερα με τον 

όρο multiculturality (Νοταράς, 2015:120).  

Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας εισάγει ένα κοινωνικό πλαίσιο για την αναγνώριση της αξίας και το 

σεβασμό προς τις πολιτισμικές διαφορές στις σημερινές κοινωνίες. Σε αυτή της τη διάσταση η 

πολυπολιτισμικότητα εκφράζει ένα όραμα για την κοινωνία και επιδιώκει κατ’ ελάχιστο την αναγνώριση και 

την ανοχή του πολιτισμικού πλουραλισμού, ο οποίος αξιολογείται θετικά ως πλούτος, και περαιτέρω την 

ενεργή προστασία, ανάδειξη και θεσμοθέτηση της πολιτισμικής διαφοράς (στο ίδιο). Σε έναν κόσμο όπου η 

κοινωνική κινητικότητα—φυσική και εικονική—γίνεται ο κανόνας, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης ενός χώρου 

ανάλυσης της σημασίας της αποδοχής  της διαφορετικότητας και της βελτίωσης των κοινωνικών σχέσεων, 

παρά την ύπαρξη αντιπαραθέσεων. Η πολυπολιτισμικότητα εμφανίζεται συνήθως σε συζητήσεις περί 

εθνικισμού, μεταναστευτικών πολιτικών, ένταξης των μεταναστών, καθώς και σε συζητήσεις περί σχέσεων 

μεταξύ μειονοτήτων και πλειονοτήτων. Στις πολιτισμικές σπουδές, η πολυπολιτισμικότητα θέτει υπό 

αμφισβήτηση παραδοσιακές απόψεις για τον εθνικισμό ως κοσμοθεωρία, καθώς και πολιτικές που 

προωθούν την ομοιομορφία στον πολιτισμό και στην κοινωνία. H έννοια της πολυπολιτισμικότητας 

σχετίζεται με τον πολυπολιτισμικό (ή διαπολιτισμικό) διάλογο, επειδή εφιστά την προσοχή στις μεταβολές 

και στις τάσεις που παρατηρούνται στις κοινωνίες, στους πολιτισμούς και στις γλώσσες. Η 

πολυπολιτισμικότητα ως μέρος του διαπολιτισμικού διαλόγου ανατρέπει τις παραδοσιακές έννοιες του 

έθνους-κράτους και προσφέρει ένα πλαίσιο ανοιχτής συζήτησης, όπου μπορούμε να επικεντρωθούμε σε 

χειροπιαστές αλληλεπιδράσεις ατόμων σε συγκεκριμένες κοινωνίες βάσει διαλόγου, αλληλεπίδρασης και 
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συνύπαρξης, χωρίς να υποτιμώνται οι διαφορές, με λίγα λόγια δίνεται έμφαση στο ειδικό σε σχέση με το 

γενικό και το καθολικό (Mora G. P., Mora R.A., 2018). 

 

 

2.2. Πολυπολιτισμικότητα και ελληνική κοινωνία 

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετώπισαν την αποαποικιοποίηση και τη μετανάστευση, η 

σύγχρονη Ελλάδα έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν πληθυσμιακά σχετικά «ομοιογενής» και η 

ελληνική κοινωνία «μονοπολιτισμική», λόγω των ανταλλαγών πληθυσμών με την Βουλγαρία και την 

Τουρκία, την εξολόθρευση σχεδόν του συνόλου του εβραϊκού πληθυσμού από τους Ναζί και τον διωγμό 

των Σλαβομακεδόνων και των Τσάμηδων. Οι ιστορικές αυτές διαδρομές επέτρεψαν στους Έλληνες να 

πιστεύουν ότι η ελληνική κοινωνία είναι μονοπολιτισμική (Δραγώνα, 2013). Η μεγάλη εισροή μεταναστών 

και προσφύγων έθεσε σε μεγάλη δοκιμασία την φαντασιακή κατασκευή του καθαρού και ομογενούς 

έθνους, την ίδια στιγμή που η Ελλάδα μεταμορφωνόταν σε πολυεθνική χώρα. Το τρίπτυχο «πατρίς, 

θρησκεία, οικογένεια» της ελληνοχριστιανικής κοινωνίας ήταν αρκετά ισχυρό, ώστε να αποκλείσει την 

Ελλάδα από συζητήσεις που είχαν ανοίξει ήδη από τη δεκαετία του 1960 σε άλλες χώρες που βρέθηκαν 

αντιμέτωπες με τη μετανάστευση και την αποαποικιοποίηση. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο η συζήτηση στρέφεται 

γύρω από την κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή των ταυτοτήτων, την πολλαπλότητα και τη ρευστότητά 

τους, καθώς και την αλληλοδραστική τους διάσταση. Ωστόσο, ο λόγος για νέες ταυτότητες, συνοδεύεται 

στην καθημερινότητα από νέους ρατσισμούς.  Κυριαρχεί ένας λαϊκισμός που βλέπει την αύξηση της 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας ανησυχητική και που επισείει την απειλή ότι οι δυτικές κοινωνίες 

δεν μπορούν να διατηρήσουν την ειρηνική συνύπαρξη, που δήθεν επικρατεί σε μια φαντασιακή, κοινή, 

κοινωνικοπολιτική δομή με ομοιογενή συλλογική ταυτότητα. Ηγέτες των συντηρητικών κομμάτων σε όλη 

την Ευρώπη ανακοινώνουν το τέλος της πολυπολιτισμικότητας στις χώρες τους. Οι εθνικές ταυτότητες και 

ο πολιτισμός παρουσιάζονται σαν να βρίσκονται στο έλεος των νέων μεταναστών και των ισλαμικών 

μειονοτήτων, που απαιτούν ειδικά προνόμια, συλλογικά δικαιώματα και αρνούνται να μάθουν τη γλώσσα 

του τόπου (Fekete, 2004:13-29).  Η πολιτισμική πολυμορφία στις κοινωνίες δεν είναι νέο 

φαινόμενο, επομένως η δυσκολία στη διαχείριση της συνύπαρξης διαφορετικών εθνοπολιτισμικών 

ομάδων δεν οφείλεται στην απουσία ιστορικού προηγούμενου αλλά στην φαντασιακή ομοιογένεια 

που επιδίωξε να επιβάλει το έθνος-κράτος.  

 

2.3.  Ταυτότητα και κοινωνική ένταξη 

Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες η παρουσία του άλλου είναι  εξ ορισμού ταυτισμένη με τη διαφορά. Για να 

κατανοηθεί ο μηχανισμός των πολυπολιτισμικών κοινωνιών είναι απαραίτητη μία διπλή προσέγγιση: η 

ανάλυση των ψυχικών διεργασιών και μηχανισμών που κατασκευάζουν την ετερότητα και η πολιτική των 



                                                                                  Φραντζέσκα Μπόθου 

Η διαδραστική  έκθεση «Face Forward …into my home» 

 

10 
 

ταυτοτήτων που υιοθετούν τα σύγχρονα έθνη-κράτη που καλούνται να διαχειριστούν την πολιτισμική 

διαφορά εντός τους. Η ταυτότητα είναι η ικανότητά μας για αυτο-ερμηνεία, μέσω της οποίας 

αντιλαμβανόμαστε την αίσθηση του εαυτού μας, συνδέοντας τις πεποιθήσεις, τις προθέσεις, τις επιθυμίες 

και τις ενέργειές μας με ένα συνεκτικό και ορθολογικό τρόπο - που μας κάνει αυτούς που είμαστε.   

Η έννοια της ταυτότητας βρίσκεται σε συνάρτηση με τη συνειδητοποίηση ότι κάποιος υπάρχει, ότι έχει 

προσωπική ιστορία, μια θέση στον κόσμο, μια συνέχεια και ένα μέλλον που του ανήκει. Η αίσθηση της 

ταυτότητας βασίζεται σε μια διπλή, ταυτόχρονη διεργασία: στην αντίληψη της ομοιότητας και της 

συνέχειας της ύπαρξής μας στο χώρο και το χρόνο και στην αντίληψη ότι οι άλλοι αναγνωρίζουν αυτήν την 

ομοιότητα και τη συνέχεια (Δραγώνα, 2013). Η ταυτότητα επιτρέπει να τοποθετηθεί κανείς απέναντι στους 

άλλους, να αναγνωρίσει όσους του μοιάζουν και να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους. Η εικόνα που 

έχουμε για τον εαυτό μας, οι συλλογικές ή οι πολιτικές μας ταυτότητες είναι αντικείμενο επεξεργασίας τόσο 

από το ίδιο το άτομο όσο και από τις ομάδες και τις ιδεολογίες τους. Ο Erikson (1968), από τους πρώτους 

θεωρητικούς σε θέματα ταυτότητας τη δεκαετία '50-'60, υπογραμμίζει ότι η ταυτοτική διεργασία 

συντελείται ταυτόχρονα στην καρδιά του ατόμου και στην καρδιά της κουλτούρας της κοινότητας όπου 

ανήκει. Η καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν σε μία κοινότητα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο στη 

διαδικασία διαμόρφωσης ταυτοτήτων (Κάβουρα, 2016: 84). Η ταυτότητα κατασκευάζεται μέσω του άλλου, 

καθώς η αξία που της αποδίδουμε διαμεσολαβείται μέσα από το βλέμμα των άλλων. Η συλλογική 

ταυτότητα κατασκευάζεται από την ίδια ανάγκη του ανήκειν ως μία συνεχής δυναμική αντιπαράθεση 

ανάμεσα στις κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας και τις προσωπικές αξίες του ατόμου. Αντιμέτωποι με τη ρητή 

ή άρρητη διάκριση ανάμεσα στην κουλτούρα του πρόσφυγα/μετανάστη και την κουλτούρα της χώρας 

φιλοξενίας, οι μετανάστες αναπτύσσουν διάφορες στρατηγικές, είτε υιοθετώντας την ξένη κουλτούρα, είτε 

συνδέοντας πολιτισμικά στοιχεία με την κουλτούρα της πλειονότητας (Δραγώνα, 2003:28).  

Οι σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν την πολιτισμική διαφορά ως προς τα 

δικαιώματα των μειονοτήτων, με την έννοια αν είναι επιθυμητές ή όχι, αν αξιώνουν οι κουλτούρες τους τον 

ίδιο σεβασμό με την κυρίαρχη ομάδα και αν μπορούν να βρεθούν γέφυρες ανάμεσα στις διαφορετικές 

κουλτούρες, ώστε να είναι σεβαστή η πολιτισμική διαφορά και να εξασφαλίζεται η πολιτική ενότητα. Όσο η 

κυρίαρχη ομάδα αισθάνεται ότι απειλείται η ομοιογένειά της από την εισβολή του ξένου, τόσο πιο φοβική 

γίνεται. Η αντίδραση αυτή έχει να κάνει βεβαίως και με το αίτημα της εκάστοτε πολιτισμικής ομάδας, η 

οποία μπορεί να ζητά είτε τη μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη στη χώρα στην οποία ζει είτε την διατήρηση της 

ιδιαίτερης πολιτισμικής της ταυτότητας.  

Επομένως, ξεκινώντας κανείς από τη διαπίστωση των πολλαπλών ταυτοτήτων που χαρακτηρίζουν τις 

ανθρώπινες ομάδες, ανοίγει ένα δρόμος ο οποίος επιτρέπει να σκεφτούμε τη διαφορά ως συστατικό στοιχείο 

του «εμείς», δημιουργώντας επιπλέον ένα πλαίσιο ουσιαστικής κατανόησης και αποδοχής της. Για να 

επιτευχθεί, όμως, κάτι τέτοιο, πρέπει κανείς να έρθει σε σύγκρουση µε την κυρίαρχη αντίληψη της 

ομοιογένειας (Ανδρούσου & Ασκούνη, 2003:24). 
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2.4.  Αφομοίωση ή ένταξη; 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι ταυτότητες δεν μπορεί παρά να είναι και αυτές εξίσου ρευστές και πολλαπλές. 

Γίνονται κατανοητές μόνο ως διεργασία που καθορίζεται διαλεκτικά από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. 

Από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι οι πολιτισμικές ταυτότητες αποτελούν κοινωνική κατασκευή, η 

γένεση, το περιεχόμενο και η μορφή τους είναι διαπραγματεύσιμες και αντικατοπτρίζουν τις δημιουργικές 

επιλογές των ατόμων και των ομάδων, καθώς αυτοπροσδιορίζονται και προσδιορίζουν τους 

άλλους. Συναρθρώνονται με άλλες κοινωνικές δυνάμεις σε πολλαπλά επίπεδα, είναι δυναμικές και 

ρευστές, πλάθονται και αναπλάθονται στο πλαίσιο της κοινωνικής συναλλαγής.  

Οι πολυπολιτισμικές πολιτικές που διαχωρίζουν τις μειονοτικές ομάδες από τους υπόλοιπους δεν είναι ούτε 

δίκαιες, ούτε επιτυγχάνουν ισορροπία. Η λήψη αποφάσεων εδράζεται στο ιδεώδες της ίσης συμμετοχής σε 

κοινούς θεσμούς. Για να γίνει αυτό, ο άλλος πρέπει πρωτίστως να αποκτήσει λόγο και να ακούσει τον λόγο 

των άλλων. Προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση εμπιστοσύνης και η ρητή δέσμευση όλων των πλευρών να 

αποδεχτούν δημόσια συζήτηση και συγκεκριμένες δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς και η επιθυμία να 

επιτευχθούν συμβιβασμοί και συναινέσεις. Η ίδια η διεργασία του διαλόγου μοιάζει να έχει σχεδόν ίση αξία 

με το αποτέλεσμα.  (Δραγώνα, 2013). 

Σε όλη την ιστορία του το ελληνικό κράτος έχει αναπτύξει μηχανισμούς ιδεολογικής και θεσμικής 

αντιμετώπισης των μειονοτήτων, που κυμαίνονται από τον αποκλεισμό με την έξωση ως την ένταξη με 

την αφομοίωση. Η εμμονή στο αφομοιωτικό μοντέλο που διατρέχει τη νεότερη ελληνική ιστορία σώρευσε 

έντονη αποστροφή και αγανάκτηση σε τμήματα του πληθυσμού που αναγκάστηκαν να 

αποποιηθούν την ταυτότητά τους. Ωστόσο σήμερα και να ήθελε η χώρα να ακολουθήσει τις συνταγές 

ενσωμάτωσης ή απόρριψης των μεταναστών που χρησιμοποιήθηκαν/εφαρμόστηκαν τον 20ο αιώνα για τις 

εθνικές μειονότητες, αυτό είναι σχεδόν ανέφικτο, όπως υποστηρίζει ο Δ. Χριστόπουλος σε άρθρο του στο 

Επιστήμη και Κοινωνία (2013, τ. 30). Στη σημερινή Ελλάδα της μετανάστευσης απαιτούνται νέα μέσα 

ένταξης των προσφύγων/μεταναστών και εν γένει των μειονοτικών ομάδων. Επομένως τίθεται το ερώτημα 

κατά πόσο νοείται κοινωνική ένταξη χωρίς αφομοίωση στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι 

πολιτικές ένταξης είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις: η μια αφορά τις επιδιώξεις του επίσημου κράτους και η 

δεύτερη τις προσδοκίες και τους στόχους των ίδιων των μειονοτικών ομάδων. Είναι αλήθεια ότι για ένα 

σχετικά μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού η μόνη διέξοδος για μια στοιχειώδη επιβίωση 

υπήρξε για κάποια χρόνια η οικειοποίηση της πολλαπλώς επιβαλλόμενης ελληνικής εθνικής κουλτούρας και 

η απεμπόληση όλων αυτών που τους καθιστούσαν διαφορετικούς. Στη σημερινή όμως συνθήκη της κρίσης 

η κινητικότητα αυτή δεν μπορεί πια να εξασφαλιστεί με βεβαιότητα. Η πολιτική της αφομοίωσης ζητάει 

πολλά από τους ανθρώπους, διότι τους ζητάει να απεμπολήσουν το σύνολο της ταυτότητάς τους 
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(γλώσσα, συνήθειες, ήθη, συχνά θρησκεία κ.ά.), οπότε είναι αναπόδραστο το ανταποδοτικό αίτημα για 

ισότιμη πρόσβαση σε όλα όσα συμπεριλαμβάνει η ιδιότητα του πολίτη –όχι απλώς αναδιανομή ηθικού 

κύρους αλλά και υλικών πόρων. Ο συνδυασμός εθνικιστικής ρητορείας με τη διάλυση 

του κοινωνικού κράτους διαψεύδει συστηματικά τις κοινωνικές προσδοκίες των μεταναστών (Δραγώνα, 

2013).  Γι’ αυτόν τον λόγο απαιτούνται στρατηγικές κοινωνικής ένταξης δίχως να κυριαρχεί η λογική του 

έθνους-κράτους.  
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Κεφάλαιο τρίτο: Ο ρόλος του σύγχρονου μουσείου στην κοινωνική ένταξη 

των προσφύγων  

 

3.1. Η έννοια και ο ρόλος του μουσείου 

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM)
5
 ορίζει το μουσείο ως έναν μόνιμο θεσμό στην υπηρεσία της 

κοινωνίας και της ανάπτυξής της, τον οποίο επινόησε και συντηρεί η ίδια η κοινωνία. Ο θεσμός του 

μουσείου έχει σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παρουσίαση έργων τέχνης και 

μοναδικών αντικειμένων και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Ως εκ τούτου έχει στόχο να 

ενδυναμώνει διαρκώς το μορφωτικό του ρόλο και την αυθεντία του, με στόχο να παραμένει «στην υπηρεσία 

της κοινωνίας και της ανάπτυξής της». (Desvalees A., Mairesse F, 2014:70). Οι δραστηριότητες που 

αναλαμβάνουν τα μουσεία ως πολιτιστικοί οργανισμοί αποσκοπούν στην «προστασία, αξιοποίηση και 

προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην ενίσχυση και προβολή του νεότερου και σύγχρονου 

πολιτισμού, ο οποίος περιλαμβάνει κάθε δράση που αποσκοπεί ιδίως στην παραγωγή, καλλιέργεια, προαγωγή 

και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής του χορού του θεάτρου, του κινηματογράφου, της αρχιτεκτονικής, 

της ζωγραφικής  της γλυπτικής, των εικαστικών τεχνών
6
» (Κάβουρα, 2016:224).  

 

3.2. Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Η έννοια και ο σκοπός του μουσείου έχει μεταλλαχθεί κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων. 

Χρησιμοποιήθηκε ως έννοια για πρώτη φορά στους προελληνικούς χρόνους και ερμηνευόταν ως χώρος για 

τη λατρεία των Μουσών και αργότερα ως ερευνητικό ινστιτούτο, όπως για παράδειγμα το Μουσείο της 

Αλεξάνδρειας. Για πρώτη φορά το μουσείο  συνδέθηκε με την έννοια της ανάδειξης συλλογής για έργα 

τέχνης και αντικείμενα κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης. (Γλύτση, 2003:231). Η εποχή του Διαφωτισμού 

πυροδότησε τεράστιες κοινωνικές, ιδεολογικές και επιστημονικές εξελίξεις που επίδρασαν στο 

μετασχηματισμό και του μουσείου,  το οποίο διεύρυνε το κοινό του και συνδέθηκε με την εφαρμογή 

επιστημονικών μεθόδων για τη μελέτη και ταξινόμηση συλλογών, καθιστώντας το ως χώρο ανεκτίμητης 

αξίας για τη μελέτη των φυσικών φαινομένων. (Οικονόμου, 2003: 34).  

 

                                                           

5
 ICOM: International Council of Museums. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1946 ως μη 

κυβερνητικός οργανισμός από λίγους αρχικά επαγγελματίες μουσείων - αρχαιολόγους, ιστορικούς της τέχνης, μουσειολόγους, 

συντηρητές κ.ά.- που αγωνιούσαν για την τύχη της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς μετά τις καταστροφές που είχε υποστεί 

στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Βασική επιδίωξή του είναι η αρμονική συνύπαρξη των μουσείων με τις κοινωνίες τις 

οποίες υπηρετούν. Έτσι, από πολύ νωρίς έστρεψε την προσοχή του σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και συνδύασε τη δράση του 

με γενικότερες πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί για τα θέματα αυτά σε διεθνές επίπεδο. (πηγή ΙCOM, http://icom.museum/). 
6
 Ν. 3525/2007.  
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3.3.  Ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας των μουσείων 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, με την άνοδο του εθνικισμού και τη συγκρότηση εθνών-κρατών, τα μουσεία 

γίνονται εθνικά και ο ρόλος τους είναι κυρίως η διάδοση και διατήρηση της εθνικής κληρονομιάς και η 

κατασκευή ενιαίας εθνικής ταυτότητας. 

Ο τρόπος που συγκροτήθηκαν ιστορικά τα έθνη κατασκεύασε εθνικές ιδέες, οι οποίες έχουν συνθέσει σε 

κάθε κράτος μιας ιστορία δεδομένη και μοναδική, η οποία προάγει τις ομοιότητες στο εσωτερικό και τις 

διαφορές στο εξωτερικό, αποδίδοντας σε κάθε έθνος δίκαια, τα οποία δεν αναγνωρίζει στους άλλους, 

συγκροτώντας μια κλειστή και γραμμική ιστορική αφήγηση, που περιστρέφεται γύρω από το ένδοξο 

παρελθόν κάθε μοναδικής και ιδιαίτερης εθνικής ομάδας. (Φραγκουδάκη Α., 2004:13). Σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, ο εθνικισμός στηρίζεται στη δόξα του παρελθόντος. 

Οι κοινωνίες των εθνών-κρατών, μέσω των εκπαιδευτικών θεσμών τους συμπεριλαμβανομένων και των 

μουσείων, αποκτούν ένα είδος ιστορικής μνήμης, έστω διαστρεβλωμένης· όλες έχουν ένα βαθμό 

αυτογνωσίας έστω και περιορισμένο, με βασικό συστατικό της την κοινή συλλογική ταυτότητα (Δερτιλής, 

1996:15). Σε αυτό το πλαίσιο,  τα εθνικά μουσεία δημιουργήθηκαν για να οικοδομήσουν ιδεατά τείχη γύρω 

από τις εθνικές κοινότητες, ενεργώντας ως πολιτιστικά όπλα, τα οποία καθορίζουν τον «εαυτό» και τον 

«άλλο» μέσα από το «φακό» του έθνους. (EuNaMus report no7, 2012:10).  

Τα μουσεία θεωρούνται από την κοινή γνώμη ως χώροι που συνδέονται άμεσα με την ιστορία και το 

παρελθόν και τα οποία αφηγούνται την «αντικειμενική ιστορία» του παρελθόντος. H ιστορική γνώση 

διαφέρει από την επιστημονική ιστορία και η συλλογική μνήμη του εθνικού παρελθόντος κατασκευάζεται 

μέσω των εορτασμών, των μνημείων, των πολιτικών και θρησκευτικών γεγονότων, θρυλικών ή αυθεντικών. 

Αυτές οι μνήμες αποτελούν αναπαραστάσεις περισσότερο θεσμικές παρά αυθόρμητες που υποστηρίζονται 

από το θεσμό της εκπαίδευσης. Σε αντίθεση με την ατομική  μνήμη, οι κοινότητες τείνουν να ξεχνούν το 

παρελθόν τους εκτός από την περίπτωση που ένα θεσμικό όργανο αναλαμβάνει το έργο της διατήρησής 

τους (EuNaMus report no8, 2012: 3). 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο  ότι τόσο τα μουσεία όσο και η ιστορία μαζί με τον θεσμό τους έθνους-κράτους 

αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα. Τα περισσότερα μουσεία που ιδρύθηκαν εκείνη την 

εποχή στο δυτικό κόσμο ήταν ιστορικά και αρχαιολογικά, ενώ τα μουσειακά αντικείμενα παρουσιάζονταν 

με χρονολογικό προσανατολισμό ως εθνικά κειμήλια, που λειτουργούσαν ως αντικειμενικές ιστορικές 

μαρτυρίες της μίας και αναμφισβήτητης αντικειμενικής εθνικής ιστορίας. (Νάκου, 2009:13). Τα 

παραδοσιακά μουσεία επομένως συνδέονται έμμεσα με την ιδεολογία του έθνους. Τα μουσειακά 

αντικείμενα συνιστούν εθνική κληρονομιά ενώ τα μουσεία λειτουργούν ως φύλακες και παραγωγοί των 

ιδεών της εθνικής ενότητας, δύναμης, κληρονομιάς και εθνικής συγκρότησης. (Νάκου, 2002:122). Τα 
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μουσεία αυτά επικεντρώνουν το ενδιαφέρον στις συλλογές τους και αδιαφορούν για το κοινό τους. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι παρέχουν ακαδημαϊκή πληροφόρηση για ορισμένα μόνο αντικείμενα. 

Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της κοινωνίας και της πολιτικής, της ιστορίας, αλλά και της  

εκπαίδευσης από τα μέσα του 20ου αιώνα και εξής δεν αφήνει ανεπηρέαστο το ρόλο των μουσείων ως προς 

την αντικειμενικότητά παρουσίασης του παρελθόντος, ωθώντας τα στην αναζήτηση νέας πολιτισμικής και 

κοινωνικής ταυτότητας προς όφελος της κοινωνίας. Με αυτή την έννοια, τα μουσεία διευρύνουν τον 

πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο. Παρουσιάζουν τα αντικείμενα σε σχέση με το κοινωνικό τους 

πλαίσιο και παρέχουν πολύπλευρες πληροφορίες. Τα μοντέρνα μουσεία απευθύνονται τόσο στο νου όσο και 

στις αισθήσεις του κοινού και δημιουργούν συνθήκες για βιωματική προσέγγιση, στρέφοντας την προσοχή 

από το έκθεμα στο κοινό τους, γι’ αυτό και έχουν έντονο παιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.  

 

3.4.  Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του μουσείου 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι σημαντικές και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι νέες προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης και η πολυπολιτισμικότητα, μεταλλάσσουν τις κοινωνίες, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των ανθρώπων, τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους και την έννοια του πολίτη, ο οποίος προκειμένου να 

ανταποκριθεί, καλείται να έχει μεγαλύτερη κατάρτιση και ενεργή συμμετοχή, αναζητώντας νέες 

εξατομικευμένες και διαδραστικές εμπειρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το μουσείο αφουγκράζεται τις νέες 

ανάγκες και μεταλλάσσει το ρόλο του, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση του με τον επισκέπτη και 

αναλαμβάνοντας ενεργή δράση, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές προκλήσεις. Το κέντρο βάρους 

μετατοπίζεται από τα μουσειακά αντικείμενα στους ανθρώπους και τον τρόπο που βιώνουν την επίσκεψη 

στο μουσείο, το οποίο μεταλλάσσεται ως προς τον τρόπο παρουσίασης και ερμηνείας, αναγνωρίζοντας ότι η 

επικοινωνία είναι μία από τις σημαντικές λειτουργίες του (Οικονόμου, 2003: 50) και αποσκοπώντας στην 

εξυπηρέτηση του κοινού του. 

Η έννοια του μουσείου μεταλλάσσεται ως μέσο για τη δια βίου μάθηση, ως τόπος της ταυτότητας μας, 

ατομικής και συλλογικής ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Τα μουσεία τέχνης έχουν γίνει χώροι 

πειραματισμού, ερμηνείας, εξερεύνησης και συνεργασίας μεταξύ των εργαζόμενων στο μουσείο, των 

επισκεπτών ή συμμετεχόντων και των συνεργαζόμενων οργανισμών ή της κοινότητας, μεταλλάσσοντας 

τους παραδοσιακούς ρόλους του επισκέπτη ως παθητικού θεατή, του εκπαιδευτικού ως ξεναγού και του 

επιμελητή ως ειδικού. Οι μουσειακές πρακτικές και πολιτικές έχουν μετατρέψει τα πολιτιστικά ιδρύματα σε 

χώρους περισυλλογής και ενεργοποιημένης δέσμευσης και σύνδεσης. 

Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του μουσείου με στόχο να συμμετέχει ενεργά στις κοινωνικές εξελίξεις 

σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες του επισκέπτη και τον τρόπο με τον οποίο ο τελευταίος αντιλαμβάνεται το 

ρόλο αυτό. Τα μουσεία αναμορφώνονται για να ανταποκριθούν στις κοινωνικές ανάγκες ως θεσμικά 
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όργανα, τα οποία οφείλουν να μεριμνούν με επίκεντρο τον συμμετέχοντα, αντανακλώντας έτσι το νέο 

σχεδιασμό του μετα-μουσείου, όπου «ακούγονται πολλές φωνές» (Hooper-Greenhill, 2000:144). H εμπλοκή 

των μουσείων σε ζητήματα σε σχέση με την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα μπορούν να προσφέρουν ένα ισχυρό μέσο για την οικοδόμηση γεφυρών με σεβασμό και 

ευαισθησία, με στόχο να ξεπεραστούν οι διαφορές ποικίλων ομάδων με πολιτισμικές ή άλλες διαφορές 

(Golding & Modest, 2013:1). Τα πολιτιστικά ιδρύματα δίνουν βήμα σε πολλαπλές φωνές, απόψεις και 

ιστορίες, οι οποίες συχνά είναι θεσμικά δυσάρεστες ή προκλητικές και ανησυχητικές για όλους, 

συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των εμπλεκομένων ιδρυμάτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 

θυμόμαστε ότι η συμπερίληψη πολλαπλών φωνών στα μουσεία τέχνης δεν αποτελεί απειλή για την 

ακεραιότητα του μουσείου αλλά, αντιθέτως, είναι μία ευκαιρία για εκδημοκρατισμό, καθώς ενθαρρύνει τον 

επισκέπτη να συμμετάσχει μέσω κριτικής σκέψη, διαλόγου και επικοινωνίας (Pegno, 2017:38). 

 

3.4.1. Ο εκδημοκρατισμός του μουσείου  

Η άποψη ότι «τα μουσεία δεν είναι νήσοι απομονωμένοι» αλλά χρειάζεται να συντονίζονται με τη ζωή εκτός 

των τειχών τους είναι πάντα επίκαιρη (Wittlin, 1970). Η σύγχρονη κοινωνία μεταβάλλεται ταχύτατα στο 

πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας και επομένως τα μουσεία καλούνται να προσαρμόσουν και να 

επανεξετάσουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Στο πλαίσιο της ταχύτατα μεταβαλλόμενης σύγχρονης κοινωνίας, 

η οποία γίνεται ολοένα πιο πολυσυλλεκτική και πολυπολιτισμική, τα μουσεία καλούνται να προσαρμοστούν 

και να επανεξετάσουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Οι μεταβολές στη δημογραφική και πολιτισμική σύνθεση 

των ευρωπαϊκών πόλεων αποτελούν τη σύγχρονη πρόκληση για τα μουσεία, στην οποία καλούνται να 

απαντήσουν, αναλαμβάνοντας δράση, ώστε να γίνουν περισσότερο συμμετοχικά και να προάγoυν την 

κοινωνική συνοχή. Εξ άλλου, αν τα μουσεία σήμερα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων, θα αντιμετωπίζονται από το κοινό ως πολυτέλεια που 

απευθύνεται στους λίγους προνομιούχους «Το μουσείο παρέχει σε όλους ως μία δημόσια κληρονομιά τα 

μνημεία ενός έξοχου παρελθόντος μέσω μιας μεγαλοπρεπούς εξύμνησης των μεγάλων μορφών των 

περασμένων χρόνων. Αλλά αυτό συνιστά μια αναληθή γενναιοδωρία γιατί η ελεύθερη είσοδος είναι επίσης 

επιλεκτική είσοδος που επιφυλάσσεσαι σε όσους έχουν τη δυνατότητα να οικειοποιούνται τα έργα…επομένως 

σε όσους βρίσκουν τους εαυτούς τους νομιμοποιημένους με αυτό το προνόμιο. Αυτό αφορά στην κατοχή των 

τρόπων οικειοποίησης των πολιτισμικών αγαθών ή για να δανειστώ μια έκφραση του Max Weber στο 

μονοπώλιο διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών και των θεσμικών συμβόλων της πολιτισμικής σωτηρίας 

(που απονέμονται από το σχολείο)» (Bourdieu, 1993:237). Η παραδοχή της ερμηνείας του Bourdieu για το 

ποιοι επισκέπτονται τα μουσεία οδηγεί τους φορείς των πολιτιστικών ιδρυμάτων να διαφοροποιήσουν τη 

φιλοσοφία των μουσείων, με στόχο την ανάπτυξη του κοινού και τη διεύρυνσή του σε όλες τις κοινωνικές 

ομάδες, ώστε η πρόσβαση να είναι ανοιχτή σε όλους και όχι μόνο στους πιο προνομιούχους. Η φιλοσοφία 
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αυτή σχετίζεται με τον εκδημοκρατισμό των μουσείων. Εφόσον ο «ιδιοκτήτης» στην ουσία είναι το κοινό, 

θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτές. Γι’ αυτό και τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αξιοσημείωτη ευρύτητα θεματικών επιλογών. Θέματα δύσκολα, όπως η 

μετανάστευσή ή φορτισμένα ιδεολογικά και πολιτικά, εμφανίζονται πλέον ακόμα και σε πιο παραδοσιακά 

μουσεία, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται ο παραδοσιακός ρόλος του μουσείων αλλά και στερεότυπων 

απόψεων (Γκαζή, 2003:8). 

Η νέα ανθρωποκεντρική αντίληψη του μουσείου είναι το αποτέλεσμα κοινωνικών και ιδεολογικών αλλαγών 

των τελευταίων τριάντα χρόνων. Η αντίληψη αυτή βασίζεται στη συνειδητοποίηση του ανερχόμενου 

κοινωνικού ρόλου των μουσείων στο πλαίσιο μιας διευρυμένης αντίληψης για την εκπαίδευση και την 

ανάπτυξη της κοινότητας, στην οποία το μουσείο ανήκει ή απευθύνεται, σε συνδυασμό με τον αυξημένο 

ανταγωνισμό  με άλλους φορείς και ιδρύματα που προσφέρουν αντίστοιχες δραστηριότητες. Σήμερα μιλάμε 

για μουσεία που δίνουν προτεραιότητα σε ιδέες, ανεξάρτητα από τα αντικείμενα που αποτελούν τις 

συλλογές τους (Γκαζή, 2003:4). Επομένως, τα μεταμοντέρνα μουσεία εστιάζουν κυρίως στην εξυπηρέτηση 

του κοινού και λειτουργούν ως χώροι που εξυπηρετούν πολύπλευρους ατομικούς και κοινωνικούς σκοπούς. 

Τα αντικείμενα παρουσιάζονται με τρόπο που ενθαρρύνουν εναλλακτικές ερμηνείες. Οι επισκέπτες δεν 

αντιμετωπίζονται ως ομοιόμορφο κοινό αλλά ως διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με διαφορετική 

πολιτισμική και ιδεολογική ταυτότητα.  

Τα μουσεία, επομένως, οφείλουν να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές και τις προκλήσεις της εποχής τους 

εξυπηρετώντας μέσα από τη λειτουργία τους τις ανάγκες των κοινοτήτων και συμβάλλοντας στην ανάπτυξή 

τους, ώστε να προωθούν και να διασφαλίζουν τις αξίες της ανθρωπότητας ως βασικά στοιχεία της 

ταυτότητάς μας. Οι υπεύθυνοι των μουσείων και όσοι εργάζονται σε αυτά καλούνται να καλλιεργήσουν 

αξίες, να βοηθήσουν στην αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και να αποδεχθούν 

το σημαντικό ρόλο που έχουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών. Πράξεις ρατσισμού, φυλετικής 

προκατάληψης και βίας, μορφές καταπίεσης του φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας κ.ά. δεν υπάρχουν 

στο κενό αλλά επηρεάζονται από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, άρα 

και στα μουσεία ως θεσμοί. Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις που λαμβάνουν τα μουσεία για το τι είδους 

ιστορίες «λένε» έχουν πραγματικές επιπτώσεις και συνέπειες που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων πέρα 

από τα τείχη του μουσείου. (Sandell, 2013). 

Οι σύγχρονες κρίσιμες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών καθώς 

και ζητήματα όπως ο πόλεμος, η βία, η καταπίεση, οι δικτατορίες, οι πρόσφυγες, οι διακρίσεις, ο 

αποκλεισμός και η φτώχεια, απασχολούν τους σύγχρονους καλλιτέχνες, οι οποίοι με το έργο τους ελέγχουν, 

παίρνουν θέση απέναντι και, συχνά, αναδεικνύουν την άλλη όψη, ανοίγοντας τον δρόμο στον διάλογο, την 

επαναθεώρηση ή και την επανατοποθέτηση σε παγιωμένες αντιλήψεις (Τσέκου, 2017:19). Η 

πραγματικότητα της πολυπολιτισμικότητας από τη μία περιχαρακώνει την πολιτισμική ταυτότητα των 
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μελών της ομάδας που είναι κυρίαρχη αλλά από την άλλη συνδέεται με την αναγκαιότητα ένταξης με 

ισότιμο τρόπο των διαφορετικών πολιτισμών, αναδεικνύοντας τα διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

κάθε ομάδας. 

Τα μουσεία υπό το πρίσμα των όσων εξετάσαμε παραπάνω, μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό κοινωνικό 

ρόλο στην εξασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης μέσω του διαλόγου, των διαπραγματεύσεων και των 

συμβιβασμών, οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν την κοινωνική ευημερία.  

 

3.4.2. Ο εκπαιδευτικός ρόλος των σύγχρονων μουσείων: η διαπολιτισμική προσέγγιση 

Το κράτος αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία μέσω της εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί τον κυριότερο 

μηχανισμό συγκρότησης, εδραίωσης και αναπαραγωγής της εκάστοτε εθνικής ταυτότητας. Επιπλέον, 

σύμφωνα με την ανάλυση για την αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας στο σχολείο, ο Bourdieu 

επισημαίνει ότι οι μαθητές που προέρχονται από πιο προνομιούχο περιβάλλον έχουν υψηλότερο ποσοστό 

πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους και άρα μεγαλύτερη εξοικείωση με την τέχνη. Η εξοικείωση με την 

τέχνη δεν οργανώνεται από το σχολείο παρά μόνο σποραδικά (Φραγκουδάκη, 1985: 365), ενώ ακόμα και 

όταν γίνεται συνήθως στοχεύει στη γνώση του «κλασικού» και «αρχαιολατρικού» προτύπου. Ωστόσο, τα 

μουσεία στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και της εξειδίκευσης συνδέονται όλο και 

περισσότερο με την κοινωνία, με κύριο σκοπό τη λειτουργία τους ως μέσα διά βίου εκπαίδευσης και ως 

θεσμός μάθησης για κάθε άνθρωπο (Πικοπούλου Τσουλάκη Δ., 2002: 23).  

Τον τελευταίο μισό του αιώνα και ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια, η εκπαιδευτική θεωρία απορρίπτει 

τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν τους μαθητές ως αδιαφοροποίητη παθητική μάζα και 

εστιάζει  στον ενεργητικό ρόλο των ανθρώπων, προκειμένου να κατανοήσουν το κοινωνικό τους 

περιβάλλον σε ένα πλαίσιο πολλαπλών και αντικρουόμενων απόψεων (Ηοοper-Greenhill E., 1999:48). 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές κάθε χώρας υιοθετούν διαφορετικές 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την ένταξη μεταναστών/προσφύγων, είτε αφομοιωτικού χαρακτήρα, είτε 

ενταξιακού με βάση τη διαφορετικότητα. Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης αναγνωρίζει μια 

δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης ανάμεσα σε άτομα διαφόρων 

μεταναστευτικών ομάδων (Γεωργογιάννης, 1998:50). Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης έχουν πεδίο αναφοράς την άμεση εμπειρία των παιδιών στις χώρες υποδοχής, προκαλώντας 

την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών, επανεξετάζοντας τα κοινωνικοκεντρικά και εθνικοκεντρικά 

κριτήρια στο σχολείο. Καλλιεργώντας στα παιδιά την κριτική σκέψη, το διαπολιτισμικό μοντέλο διέπεται 

από τις βασικές αρχές της ενσυναίσθησης της αλληλεγγύης, η οποία παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα, 

του σεβασμού στην πολιτισμική ετερότητα, της εξάλειψης του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και της 

απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, με στόχο την επικοινωνία μεταξύ των λαών με βάση 
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δημοκρατικές αρχές. Η μάθηση στο μουσείο είναι συνδυασμός τόσο γνωστικών όσο και συναισθηματικών 

και ψυχοκινητικών πληροφοριών (Sitzia, 2016:2). Mε λίγα λόγια η ιδέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

εκφράζεται με μία διαπολιτισμοποίηση όλων των μαθημάτων που διδάσκονται. Η εθνικοκεντρική, 

μονοπολιτισμική διδασκαλία πρέπει να παραχωρήσει εν μέρει τη θέση της σε μια διδασκαλία που να 

λαμβάνει υπόψη και άλλους πολιτισμούς. Σε σχέση με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, τα μουσεία τείνουν να 

υπερβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες τη σχολική εκπαιδευτική νοοτροπία και συνδιαλέγονται με πολλούς 

άλλους τομείς εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες σύγχρονες αρχές και μεθόδους, 

ώστε να προσεγγίζουν  και να επεξεργάζονται κρίσιμα κοινωνικά πολιτισμικά και ιστορικά ζητήματα που 

απασχολούν τις κοινωνίες σήμερα, ανοίγοντας έτσι τη δυνατότητα νέων προοπτικών για την αναθεώρηση 

των οπτικών και των πρακτικών της (Νάκου, 2015:177).  

Η μουσειακή εκπαίδευση, επηρεασμένη από τις νέες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, προσπαθεί να μετατρέψει 

τη σχέση μουσείου-επισκέπτη σε μία ισότιμη σχέση, προκειμένου να οικοδομήσουν από κοινού τη γνώση 

και να ενισχύσουν το πολιτιστικό περιβάλλον. Πολλά μουσεία προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα του 

μουσείου-ναού και να προσεγγίσουν μια ευρεία ομάδα επισκεπτών και όχι μόνο την παραδοσιακή ελίτ των 

μορφωμένων και ειδικών συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης (Οικονόμου,2003:50). Επομένως, η επίσκεψη σε 

μουσείο διαφοροποιείται από το παρελθόν ως ένα εξαιρετικό γεγονός, περνώντας στη χρήση του ως 

εργαλείου δια βίου μάθησης, η οποία μπορεί να είναι άτυπη, εξατομικευμένη και ελεύθερα επιλεγμένη για 

διαφορετικούς λόγους από τον καθέναν από εμάς (Ξανθουδάκη, 2014:58). Η εκπαίδευση σε όλες τις μορφές 

της πρέπει να ενισχύει το διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων και να «επιτρέπει» τις πολλές και 

διαφορετικές απόψεις. Όπως ήδη εξετάσαμε παραπάνω, η σύγχρονη μουσειακή αγωγή διαφοροποιείται από 

την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, όσον αφορά τους τρόπους μάθησης και την υιοθέτηση πρακτικών 

γραμμικής μάθησης των υποκειμένων, ειδικότερα όσον αφορά την επίσημη εκδοχή της ιστορικής 

εκπαίδευσης. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων οι μαθητές βρίσκουν τρόπους μάθησης που δεν 

ήταν πάντα ανοιχτοί στο σχολείο, γεγονός ιδιαίτερα ορατό σε μαθητές που στην επίσημη σχολική 

εκπαίδευση μαθαίνουν «δύσκολα». Οι δάσκαλοι περιγράφουν πώς τα μουσεία, σε αντίθεση με τη σχολική 

τάξη, προτρέπουν τους μαθητές να «ανθίζουν».  Σύμφωνα με σύγχρονους θεωρητικούς της εκπαίδευσης 

αυτό συμβαίνει, διότι  τα συναισθήματα είναι βασικός παράγοντας στη μάθηση. Η μαθησιακή εμπειρία 

εμπλέκει την κάθε προσωπικότητα ως ολότητα, η οποία συμπεριλαμβάνει τα διανοητικά, αισθητικά και 

συναισθηματικά του πεδία. η μάθηση είναι εγγενώς συναισθηματική, με τα συναισθήματα να είναι 

αναπόσπαστα στοιχεία της μάθησης (Hooper-Greenhill, 2007:174).  

Το μουσείο μπορεί να διαμορφώσει ένα γόνιμο παιδευτικό περιβάλλον που διευκολύνει αντίστοιχα 

πλέγματα σχέσεων, μεταξύ του ίδιου και του κοινού αλλά και μεταξύ διαφορετικών ατόμων και ομάδων. Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων δε στηρίζονται στη λογική της σχολικής εκπαίδευσης και 

ειδικότερα στην παραδοσιακή λογική της σχολικής εκπαίδευσης, που θέλει τους μαθητές παθητικούς 

δέκτες. Με αυτό το σκεπτικό, τα μουσειοπαδιαγωγικά προγράμματα μπορούν να συνδέονται και να 
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λαμβάνουν υπόψη τα σχολικά μαθήματα αλλά δεν στηρίζονται στις ίδιες διδακτικές μεθοδολογίες. 

Αντιθέτως η προσέγγιση της ιστορίας στο μουσείο, για παράδειγμα, μπορεί να συμβάλλει έμμεσα ή άμεσα 

στην ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος της ιστορίας στο σχολείο (Νάκου, 2002:125). 

Οι έντονες πληθυσμιακές μετακινήσεις που παρατηρούνται την τελευταία 20ετία σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο 

επίπεδο δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο τον ελλαδικό χώρο. Επομένως, η συζήτηση για τη 

διαπολιτισμικότητα, δηλαδή το πλέγμα των προβληματισμών που αναπτύσσονται γύρω από την 

κωδικοποίηση και τη διαχείριση των εθνοπολιτισμικών διαφορών, γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η 

διαπολιτισμική προσέγγιση δίνει έμφαση στην αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμικών και των 

διαφορετικών μορφωτικών κεφαλαίων των επιμέρους ομάδων καθώς και στην παροχή ίσων ευκαιριών, με 

ζητούμενο τη συνάντηση πολιτισμών με όρους αμοιβαιότητας (Γκότσης, 2009). Οι προκλήσεις που αναδύει 

η διαπολιτισμική προσέγγιση στο μουσείο και τη μουσειακή εκπαίδευση συνδέονται με δύο κυρίως 

παραμέτρους: η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός ότι η λεγόμενη πολιτιστική κληρονομιά στην παραδοσιακή 

της μορφή λειτούργησε ιστορικά με όρους αποκλεισμών, ως ιδεολογικός μηχανισμός διαμόρφωσης και 

εμπέδωσης ταυτοτήτων στο πλαίσιο των εθνικών κρατών. Η δεύτερη σχετίζεται με την ευρύτερη αποδοχή 

της άποψης ότι το μουσείο είναι χώρος με εξαιρετικά μεγάλες επικοινωνιακές και μορφωτικές δυνατότητες, 

ο οποίος θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως πεδίο για την ερμηνεία και την κατανόηση του 

κόσμου, εντάσσοντας στη μουσειακή εμπειρία κάθε λογής κατηγορίες επισκεπτών (Γκότσης, 2009). 

Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων τα οποία πραγματεύονται τα μουσεία τις τελευταίες δεκαετίες είναι η 

μετανάστευση και η πολιτιστική ανταλλαγή. Η τάση των τελευταίων δεκαετιών είναι η ένταξη, με την 

έννοια ότι οι εκθέσεις των μουσείων μπορούν να μεταδίδουν γνώσεις υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες και 

επομένως πληθώρα απόψεων, είτε αυτό ισχύει για την ερμηνεία διάφορων ιστορικών γεγονότων, είτε για 

την επαρκή εκπροσώπηση μειονοτήτων (Phillips, 2011:252).  

Οι πολιτικές διαστάσεις του μουσείου συνδέονται μεταξύ άλλων με τη διαπίστωση ότι η σημασία, η αξία 

και τα νοήματα των αντικειμένων δεν απορρέουν από τα ίδια τα αντικείμενα αλλά διαμορφώνονται από 

αυτούς που έχουν την εξουσία να ελέγχουν τα αντικείμενα της γνώσης, να καθορίζουν τον τρόπο της 

έκθεσης και έτσι να παράγουν και να προωθούν αντίστοιχες σημασίες και νοήματα. Αντίστοιχα και η 

μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση έχει πολιτικές διαστάσεις και μεγάλη πολιτική σημασία, καθώς μπορεί να 

παρέχει σε όλους τρόπους για να σπάμε την ακαδημαϊκή νοοτροπία των παραδοσιακών μουσείων και να 

αξιοποιούμε τη γόνιμη ατμόσφαιρα των μοντέρνων μουσείων. Γενικότερα η πολιτική διάσταση της 

μουσειοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης συνδέεται με την παιδευτική και πολιτική σημασία που έχει η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για ανάγνωση ερμηνεία και δημιουργική αξιοποίηση των μουσείων (Νάκου, 2002:126). 
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3.4.3. Προφορική ιστορία και αφήγηση στα μουσεία  

Η στροφή προς ένα πιο ανθρωποκεντρικό μουσείο και η ανάδυση της κοινωνικής ιστορίας με έμφαση στην 

έννοια της μνήμης αλλά και τη διαμόρφωση μιας κατά το δυνατόν ολιστικής εμπειρίας για τους επισκέπτες 

του μουσείου, μέσω της χρήσης ποικίλων ερμηνευτικών μέσων και με τη βοήθεια της εξέλιξης της 

ψηφιακής τεχνολογίας, δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν πολλές φωνές και όχι η μία και μοναδική φωνή 

της αυθεντίας του παραδοσιακού μουσείου (Γκαζή, 2015:46). 

Τα μουσεία ως κατεξοχήν κοινωνικοί και πολιτιστικοί θεσμοί  υιοθετούν διάφορες καινοτόμες πρακτικές 

στο πλαίσιο των εκθεσιακών πρακτικών τους. Μία από αυτές τις πρακτικές είναι η προφορική ιστορία. 

Σύμφωνα με τις Γκαζή & Νάκου (2015:14), η προφορική ιστορία θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως 

συστηματικό και τεκμηριωμένο πρόγραμμα συλλογής προφορικών μαρτυριών, τα οποία εκκινούν είτε από 

ένα συγκριμένο ερευνητικό ερώτημα, είτε, στην περίπτωση του μουσείου, από την πρόθεση οργάνωσης 

μιας έκθεσης που θα θίγει κατά κύριο λόγο ζητήματα κοινωνικής ιστορίας, κοινοτήτων, περιθωριακών ή 

μειονοτικών ομάδων. Η προφορική ιστορία αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο στις εκθέσεις, διότι 

διαθέτει αμεσότητα και αυθεντικότητα, δίνει φωνή στα αντικείμενα και στο γενικό θέμα μιας έκθεσης, 

διευκολύνει τη σύνθεση μιας πιο πλούσιας και πολυφωνικής παρουσίασης της ιστορίας. Επιπλέον, επιτρέπει 

στα μουσεία να προσεγγίζουν ζητήματα όχι μέσα από γραπτές πηγές, οι οποίες κατά κανόνα προέρχονται 

από τις ανώτερες τάξεις, εντάσσοντας την ανθρώπινη παράμετρο στην ερμηνεία των εκθεμάτων, και κυρίως 

δίνοντας την ευκαιρία στον απλό καθημερινό άνθρωπο να διηγηθεί την ιστορία του, προσφέροντάς του μια 

αίσθηση του ανήκειν ενώ ταυτόχρονα βοηθά τους επισκέπτες να κατανοήσουν δύσκολα ή και αμφιλεγόμενα 

ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα. Αυτή ακριβώς η μοναδική ιδιότητα που έχει η προφορική ιστορία να 

δίνει ανθρώπινο πρόσωπο στην ιστορία με έμφαση στο βίωμα και το συναίσθημα είναι που την καθιστά 

τόσο δυνατή (Γκαζή, 2015:47). Η προφορική ιστορία συνδέεται άμεσα με την προσωπική αφήγηση των 

υποκειμένων. Στο τέλος του 20
ου

 αιώνα η μετάβαση του ενδιαφέροντος από τις ιστορικές προσωπικότητες 

σε μία ιστορία «από τα κάτω», όπως η μετανάστευση, επαναφέρει με νέους όρους τις προφορικές 

μαρτυρίες, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη εμπειρία, αποσιωπημένες πλευρές και περιθωριοποιημένες 

ομάδες. Οι φωνές των μαρτύρων εισβάλλουν στις εκθέσεις των μουσείων, υποστηρίζοντας τη γενικότερη 

στροφή των μουσείων από τα εκθέματα στις ερμηνείες και τα νοήματα (Ρεπούση, 2011). Η προφορική 

λειτουργία, μέσω της αφήγησης των υποκειμένων, επιχειρεί να προσεγγίζει επίμαχα και τραυματικά 

ζητήματα του πρόσφατου παρελθόντος ή και του παρόντος. Τα μουσεία που αξιοποιούν την προφορική 

ιστορία «δίνουν φωνή» σε απλούς και ιστορικά ανώνυμους ανθρώπους να αφηγηθούν την προσωπική τους 

ιστορία. 
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3.4.4. Η αφήγηση στα μουσεία - story telling 

Τα μουσεία είναι ιδανικά μέρη όπου μπορούν να ειπωθούν ιστορίες που ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να 

κατανοήσουν με δικές τους έννοιες την πραγματικότητα τους. Διδάσκουν χωρίς κήρυγμα, ενθαρρύνοντας 

τόσο την προσωπική σκέψη όσο και τη δημόσια συζήτηση. Οι ιστορίες εμπνέουν το θαυμασμό και το δέος 

και επιτρέπουν στον ακροατή να φανταστεί έναν άλλο χρόνο και τόπο, να βρει το καθολικό μέσα από το 

συγκεκριμένο και να συναισθανθεί τους άλλους. Οι αφηγήσεις διατηρούν την ατομική και συλλογική μνήμη 

και μιλάνε τόσο στον ενήλικα όσο και στο παιδί (Bedford, 2001:33). Η αφήγηση έχει συναισθηματικό 

περιεχόμενο και αυθεντικότητα, με το υποκείμενο να αφηγείται την ιστορία, καθώς οι ιστορίες βοηθούν 

τους ανθρώπους να καθορίσουν τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους και επιτρέπουν στον ακροατή να 

προβάλλει τις σκέψεις τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις πάνω στην ιστορία, συνδέοντας τα μουσειακά 

αντικείμενα με τις εικόνες και τις ζωές και τις αναμνήσεις των επισκεπτών (στο ίδιο). Η δύναμη της 

αφήγησης στα μουσεία φέρνει σε επαφή τα εκθέματα και τους επισκέπτες των μουσείων. Μέσω της 

αφήγησης τα παιδιά αποκτούν «γλώσσα» και οι ενήλικες φτιάχνουν νέα νοήματα, καθώς μέσω της 

αφήγησης επιλύονται συγκρούσεις και εντάσεις, βοηθώντας να ξεκαθαρίσουμε την προσωπική μας άποψη.  

Η αφήγηση είναι πάντοτε παρούσα, σε όλα τα μέρη, σε όλες τις κοινωνίες. Ξεκινά με την ιστορία της 

ανθρωπότητας καθώς δεν  υπήρξε ποτέ κάποιος άνθρωπος χωρίς αφηγήσεις. Όλες οι κοινωνικές τάξεις, 

όλες οι ανθρώπινες ομάδες έχουν τις ιστορίες τους (Barthes, 1975:237). Η αφηγηματική θεωρία, είναι ένας 

ευρύς και ποικίλος τομέας σπουδών ο οποίος καλύπτει διάφορα πεδία μελέτης, τα μέσα ενημέρωσης, την 

ψυχολογία αλλά και τη νευρολογία, επομένως είναι διεπιστημονική. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι ότι τα 

ανθρώπινα όντα σκέπτονται μέσω της αφήγησης χρησιμοποιώντας και κατανοώντας συγκεκριμένα πρότυπα 

και μοτίβα.  

Το συναίσθημα εδώ παίζει σημαντικό ρόλο. Η συναισθηματική ανάδραση είναι βασική στη διαδικασία 

χάραξης νοήματος και επομένως και στη μάθηση και η αφήγηση έχει συναισθηματικό αντίκτυπο. Μέσω της 

συγκίνησης, η αφήγηση συμβάλλει στην οικοδόμηση της γνώσης, της ταυτότητας και της πραγματικότητας 

των επισκεπτών. Η αφήγηση έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, τόσο στους αφηγητές όσο και στο ακροατήριό 

της. Εκτός από την ενίσχυση της διάδοσης γνώσεων σχετικά με τη συλλογή του μουσείου και την 

παρουσίαση ιδεών και σκέψεων με ευχάριστο τρόπο, συνδέει τους ανθρώπους, ενισχύοντας τους δεσμούς 

μεταξύ του αφηγητή και των ακροατών, αναζωογονεί τα συναισθήματα, τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα, βελτιώνει τις διαδικασίες σκέψεις, τον τρόπο έκφρασης για τον αφηγητή αλλά και τις 

δεξιότητες ακρόασης για τον ακροατή και προωθεί την ιστορική κατανόηση. 

 

3.4.5. Αφήγηση και ταυτότητα 

Οι αφηγήσεις κατασκευάζουν ταυτότητα (ή ταυτότητες) καθώς και την πραγματικότητα του καθενός από 

εμάς. Η ταυτότητά μας δημιουργείται μέσω της αυτοαφήγησης, της μνήμης και του εαυτού.  
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Ενώ τις τελευταίες δεκαετίες οι ιστορικοί  μάλλον υποτιμούσαν την αξία της αφήγησης, νέοι μελετητές από 

ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων (συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της ψυχολογίας, ιατρικής, 

ψυχαναλυτικής θεωρίας, παιδείας, φιλοσοφίας, πολιτικής επιστήμης, τις σπουδές των φύλων και την 

ανθρωπολογία) την επαναχρησιμοποίησαν, για να παράγουν σημαντικές εννοιολογικές ανακαλύψεις στο 

δικό τους πεδίο. Οι κοινωνικοί και ιστορικοί αναλυτές αναγνωρίζουν την αφήγηση ως έννοια της 

κοινωνικής επιστημολογίας και της κοινωνικής οντολογίας, σύμφωνα με τις οποίες μπορούμε να 

γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τον κοινωνικό κόσμο μέσα από τις αφηγήσεις, οι οποίες συνιστούν την 

κοινωνική μας ταυτότητα (Somers, 1992:12). Αν η αφήγηση είναι πράγματι ένα συστατικό χαρακτηριστικό 

της κοινωνικής ζωής, τότε η πρώτη μας πρόκληση είναι να αναπτύξουμε έννοιες που μας επιτρέπουν να 

καταγράψουμε την αφηγηματικότητα και μέσω των οποίων κατασκευάζονται ταυτότητες και μεσολαβεί η 

κοινωνική δράση. Η ιδέα της αφηγηματικής ταυτότητας βασίζεται σε αυτή την αρχή. Εάν οι κοινωνικές 

ταυτότητες συντίθενται μέσω της αφηγηματικότητας, η κοινωνική δράση καθοδηγείται επίσης από την 

αφηγηματικότητα και τις κοινωνικές διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις, τόσο θεσμικά όσο και 

διαπροσωπικά, άρα είναι αφηγηματικά διαμεσολαβημένες (Somers, 1992:18).  

Αυτό που κάνει την αφήγηση ιδιαίτερη, είναι ότι συνήθως οι αφηγήσεις εξυπηρετούν το σκοπό της 

μετάβασης και της παραδόσεως κοινών πολιτιστικών αξιών, έτσι ώστε τα άτομα να μάθουν να τοποθετούν 

τις δικές τους αξίες και ενέργειες και άρα να συμμετέχουν στην προσωπική τους διαδικασία σχηματισμού 

ως άτομα. Αυτή ήταν η λειτουργία που ενέπνευσε ένα μεγάλο μέρος της αφηγηματικής στροφής στις 

κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, διότι υπογραμμίζει τη συνάφεια της αφήγησης στις διαδικασίες 

διαμόρφωσης ταυτότητας. Με αυτόν τον τρόπο, για να τοποθετήσουμε την αίσθηση του εαυτού σε σχέση με 

τις πολιτιστικά κοινές αξίες, ο αφηγηματικός λόγος αξιώνει ένα ειδικό καθεστώς στην οικοδόμηση 

ταυτότητας. Με άλλα λόγια, μέσω των αφηγήσεων κατανοούμε τον εαυτό μας και την πραγματικότητα 

γύρω μας αλλά επίσης κατασκευάζουμε την πραγματικότητα μέσω της αφήγησης. Κάθε φορά που οι 

ομιλητές στη συζήτησή τους αφηγούνται, κατασκευάζουν ένα χαρακτήρα, ο οποίος συνδέεται τόσο με το 

παρελθόν τους όσο και με την κατάστασή τους στο «εδώ και τώρα» (Bamberg, 2012:103). Οι πρόσφυγες 

όταν φτάνουν στη χώρα φιλοξενίας αντιμετωπίζουν τόσο το πρόβλημα του κενού χρόνου (timelessness, 

limbo) όσο και της «μη ορατότητας». Σε άρθρο του το ICOM (2018:3) παροτρύνει τα πολιτιστικά ιδρύματα 

να επανεξετάσουν την διαφορετικότητα στις κοινότητες και να εστιάσουν στα κοινά σημεία, μέσω μιας 

αφήγησης, η οποία να συμπεριλαμβάνει κοινές ελπίδες, φόβους, προκλήσεις και εμπειρίες ανθρώπων που 

ζουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην ιστορία. Επομένως, η 

αφηγηματική διάσταση της ταυτότητας γίνεται κατανοητή μόνο στο πλαίσιο του χώρου και του χρόνου στα 

οποία κινείται ο αφηγητής μέσα σε πολιτιστικά κατασκευασμένες ιστορίες με κανόνες, πρακτικές, 

οικογενειακά  ήθη, έθνη τα οποία διαμεσολαβούν μέσω του τεράστιου φάσματος των κοινωνικών και 

πολιτικών πρακτικών που αποτελούν τον κόσμο μας (Somers, 1992:625). 
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3.5. Καλές πρακτικές πολιτιστικών δραστηριοτήτων των μουσείων του εξωτερικού 

για την  ένταξη προσφύγων/μεταναστών: δύο παραδείγματα 

Όπως αναφέρθηκε/αναφέραμε/δείξαμε παραπάνω, τα μουσεία τις τελευταίες δεκαετίες μεταλλάσσουν το 

ρόλο τους και ενεργούν πέρα από τα «όριά» τους ως θεματοφύλακες της τέχνης, ως χώροι έκθεσης, 

συλλογής και συντήρησης αντικειμένων. Τα μουσεία ως πολιτειακοί, κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί θεσμοί 

στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες αντιλαμβάνονται τον ενεργό κοινωνικό τους ρόλο και εντάσσουν δράσεις 

με πρόσφυγες ή/και μετανάστες, ώστε μέσω της κατανόησης των εμπειριών των προσφύγων/μεταναστών 

και της ανάπτυξης διαλόγου με το κοινωνικό σύνολο να βοηθήσουν στην αρμονική ένταξη και κοινωνική 

ισορροπία.  

Οι κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι ΗΠΑ έχουν μακρά ιστορία με τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες λόγω της αποικιοκρατίας. Τις τελευταίες δεκαετίες η συζήτηση κοινωνικών επιστημόνων και 

ιστορικών έχει πλέον στραφεί στους τρόπους αποαποικιοποίησης των κοινωνιών τους. Ως εκ τούτου, έχουν 

αναπτύξει και εφαρμόσει πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι στην Ελλάδα, δράσεις και πολιτικές ένταξης διαφορετικών 

πολιτισμών και κουλτούρας. Ο πρόσφυγας δεν αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο αλλά ως συν-

κατασκευαστής της κοινωνίας στην οποία ζει. Σε διεθνές επίπεδο, τα θεσμικά όργανα όπως τα μουσεία 

χρησιμοποιούν τις τελευταίες δύο δεκαετίες συχνά τις εκθέσεις ως έναν τρόπο ενσωμάτωσης των 

μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική ζωή του τόπου τους.  

 

3.5.1. Η έκθεση “Belonging: Voices of London” του Μουσείου του Λονδίνου 

Η έκθεση “Belonging: Voices of London” του Μουσείου του Λονδίνου το 2006 είναι ένα παράδειγμα 

βρετανικής προσπάθειας επιμέλειας έκθεσης με στόχο να αναδειχθούν οι διαφορετικές ιστορίες των 

προσφύγων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο διευθυντής του μουσείου, Jack Lohman (2008), στο “How do we 

sing our song in a strange land?Belonging: Voices of London” δηλώνει ότι ο σκοπός της έκθεσης ήταν να 

κάνουν τους ίδιους τους πρόσφυγες δημιουργούς περιεχομένου εντός του μουσείου, τοποθετώντας τους 

στην ευρύτερη ιστορία του Λονδίνου.  Σύμφωνα με τον Lohman,  η έκθεση παρουσιάζει την αφήγηση των 

ιστοριών των προσφύγων, οι οποίες προέκυψαν από περίπου εκατό πενήντα προσωπικές συνεντεύξεις 

(Pegno, 2017:51), περιγράφοντας τη ζωή τους από την πρώτη μέρα άφιξής τους στη Βρετανία. Το 

αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν πολύ απομακρυσμένο από την στερεοτυπική εικόνα των μεταναστών και 

προσφύγων, ως άβουλα αντικείμενα που εισέρχονται σε μία χώρα ως παθητικοί δέκτες που επωφελούνται 

των «προνομίων» της χώρας φιλοξενίας. Αντιθέτως ανέδειξε το γεγονός ότι οι πρόσφυγες, ως ενεργά μέλη, 
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έχουν εγκατασταθεί στην πόλη και με μεγάλο θάρρος και αποφασιστικότητα έχουν προσαρμοστεί και 

συνεισφέρουν να προσαρμοστούν και να συνεισφέρουν. 

Η έκθεση είχε στόχο να αντικατοπτρίσει τη ζωή των προσφύγων στο Λονδίνου, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν 

από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το 2006 μέσω προφορικών μαρτυριών αλλά και αντικειμένων 

συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης αλλά και ποίηση, φωτογραφίες, ταινίες και άλλα μέσα 

αλληλεπίδρασης. Μέσω ενός ιστορικού χρονοδιαγράμματος απεικονίζονται οι συμβολές των προσφύγων 

στην πόλη σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Στην είσοδο της έκθεσης οι επισκέπτες 

περπατούσαν μέσα από έναν άδειο διάδρομο, ο οποίος συμβόλιζε μία μυστήρια υπενθύμιση της 

γραφειοκρατίας την οποία αντιμετώπισαν ως ξένοι σε μια νέα χώρα. Μέσα στο χώρο η έκθεση εστίαζε τόσο 

σε μεμονωμένα αντικείμενα, όπως μαχαιροπίρουνα ή τις κουβέρτες με τις οποίες έφτασαν οι πρόσφυγες στη 

χώρα υποδοχής ως μοναδικά αντικείμενα κατοχής, όσο και στην απουσία αντικειμένων καταδεικνύοντας το 

γεγονός ότι οι πρόσφυγες συχνά φέρνουν μαζί τους πολύ λίγα αγαθά αλλά και διαφορετικούς πολιτισμούς, 

έθιμα, κληρονομιά και ιστορίες.  Σε ένα πορτρέτο της έκθεσης απεικονίζεται ένας Αφγανός δικαστής, ο 

οποίος εγκατέλειψε το καθεστώς της χώρας του και έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως πρόσφυγας, όπου και 

έγινε ο Αρχιεπίσκοπος της Υόρκης. Στον ίδιο χώρο με το πορτρέτο και τη σημειολογία του εκτέθηκαν 

παράλληλα φωνές μεμονωμένων ιστοριών, με αφηγήσεις για την εξορία τους και τα καταφύγιά τους στη 

χώρα φιλοξενίας (Jones, 2010:22). Οι αφηγήσεις στην έκθεση επικεντρώθηκαν στις πραγματικότητες που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αντιφατικές ιστορίες τους. Για παράδειγμα, ενώ το πορτραίτο του 

Αφγανού αρχιεπισκόπου δείχνει την κοινωνική αναγνώριση και εξέλιξη ενός πρόσφυγα στη χώρα υποδοχής 

και άρα τις ευκαιρίες που δίνονται για κοινωνική ένταξη και προσωπική ανάπτυξη, μέσα στο χώρο της 

έκθεσης συνυπάρχουν και ένα σετ μαχαιροπίρουνα ως το μόνο αντικείμενο κατοχής ενός πρόσφυγα από το 

Αφγανιστάν, ο οποίος για τα πρώτα τρία χρόνια διέμενε σε ξενώνα φιλοξενίας χωρίς καμία προσωπική και 

κοινωνική εξέλιξη.  

Στον διάδρομο της έκθεσης οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με τις αφηγήσεις μέσω των φωνών των 

προσφύγων, που εξιστορούσαν τις βιωματικές εμπειρίες τους. Στις αφηγήσεις παρόν ήταν το τραύμα, οι 

δυσκολίες και τα εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει αλλά και οι εμπειρίες διακρίσεων και προκατάληψης. Οι 

αφηγήσεις περιέχουν προφορικές ιστορίες, μερικές από τις οποίες μιλούσαν για τη λεκτική βία που 

υπέφεραν παιδιά των προσφύγων στο σχολείο, ως μια υπενθύμιση για το πώς η κοινωνική απόρριψη 

συμβάλλει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Το θέμα των προσφύγων και του ασύλου 

θέτει ζητήματα που συνδυάζουν τις συγκρούσεις και την πολιτική της παγκοσμιοποίησης, της 

μετανάστευσης, καθώς και θέματα σχετικά με την ενσωμάτωση και την εμπειρία της ζωής και της 

εγκατάλειψης της πατρίδας των προσφύγων. 

Το μουσείο του Λονδίνου, μέσω της έκθεσης που υλοποίησε, έθεσε ένα προβληματισμό γύρω από ζητήματα 

ταυτότητας των προσφύγων. Ο πολιτισμός και η κληρονομιά προσδιορίζουν τους ανθρώπους, επομένως τα 
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μουσεία είναι σημαντικοί χώροι στους οποίους μπορεί να εκφραστεί η ταυτότητα των προσφύγων και να 

τονιστεί η συνεισφορά τους (Jones, 2010). Η έκθεση συνέβαλε πρωτίστως στην παροχή της απαραίτητης 

γνώσης και μάθησης και για τις δύο πλευρές (των προσφύγων και των γηγενών) και κατά συνέπεια 

ενίσχυσε την προσαρμογή των προσφύγων στο νέο πολιτιστικό περιβάλλον. Εκτός από αυτό, το μουσείο 

επιχείρησε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της προσφυγικής πρόκλησης διαμορφώνοντας ένα χώρο στον 

οποίο μπορούν να συνδεθούν η κληρονομιά που φέρουν οι πρόσφυγες με το νέο περιβάλλον 

μετασχηματίζοντας τις κοινότητες όχι μόνο με βάση τη διαφορετικότητα αλλά και από την άποψη μιας 

παγκόσμιας κοινωνίας που ορίζεται από νέους δεσμούς και νέες συνδέσεις. Αντανακλώντας αυτά τα 

συναισθήματα, οι Stein, Garibay και Wilson (2008), αναφέρουν ότι ενώ υπάρχει πλούσιο επιστημονικό έργο 

σχετικά με την εκπροσώπηση της μεταναστευτικής κουλτούρας σε μουσεία, φεστιβάλ και άλλα πλαίσια 

πολιτιστικής προβολής, ωστόσο δίνεται πολύ λιγότερη προσοχή στις ίδιες τις κοινότητες των μεταναστών 

ως επισκεπτών ή καταναλωτών και ακόμη περισσότερο ως παραγωγών τέτοιων εμπειριών. (Pegno, 

2017:52). Όπως αναφέρεται και σε άρθρο κριτικής για την έκθεση «Πάνω από πενήντα χρόνια μετά τη 

Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια τέτοια έκθεση (Belonging) δεν πρέπει να είναι πρωτοποριακή. 

Και όμως, είναι». (culture24, 2006, 5).   

 

3.5.2. Το project του Εθνικού Μουσείου Κινηματογράφου του Τορίνου 

Το Τορίνο της Ιταλίας έχει να επιδείξει κατά την τελευταία εικοσαετία μία αξιοσημείωτη πολιτική 

πολιτιστικής και κοινωνικής ένταξης η οποία αναπτύχθηκε μέσω των μουσείων του Τορίνου.  

Αν και η χώρα υπήρξε μάρτυρας μιας αυξανόμενης προσοχής η οποία εστίασε στην εμπειρία και τις 

ανάγκες του κοινού των μουσείων, το Τορίνο υπέστη ένα βαθύ μετασχηματισμό, δημιουργώντας ένα 

μητροπολιτικό σύστημα το οποίο σήμερα ξεχωρίζει σε εθνικό επίπεδο για την ποιότητα, τη ζωτικότητα και 

την καινοτομία του.  

Παρότι στη δεκαετία του 1990 η κύρια προσπάθεια εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης εστίαζε στην 

αύξηση και την πρόσβαση του κοινού, από το 2000 και έπειτα η πολιτική μετατοπίστηκε σε μία πιο ενεργή 

συμμετοχή των ίδιων των πολιτών του Τορίνου οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως στόχοι αλλά ως 

βασικοί συντελεστές ενίσχυσης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (Creps, 2009:38). 

Στο Τορίνο ζουν περίπου 133.000
7
 αλλοδαποί πολίτες από περισσότερες από 100 χώρες, με διαφορές στα 

επίπεδα της κοινωνικής ενσωμάτωσης, στον τρόπο ζωής και στις αντιλήψεις τους. Μέσα από τις εργασίες 

του Τμήματος Εκπαίδευσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του δήμου, η διοίκηση της πόλης έχει δεσμευτεί να 

προωθήσει την προσβασιμότητα του πολιτιστικών ιδρυμάτων για όλους τους πολίτες. Τα τελευταία χρόνια, 

το Τμήμα ξεκίνησε αρκετά έργα με στόχο την ανάπτυξη της πολιτιστικής ιθαγένειας. Στο πλαίσιο αυτό το 

                                                           

7
  Στοιχεία από το Συμβούλιο της Ευρώπης (https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/torino) 

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/torino
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Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου (www.museocinema.it) με περισσότερους από 500.000 επισκέπτες κάθε 

χρόνο, υλοποίησε μία καλλιτεχνική δράση, η οποία ενέπλεξε προσφυγικό και μεταναστευτικό κοινό μαζί με 

ντόπιους στην παραγωγή τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους με θέμα το διαπολιτισμικό διάλογο, 

στηριζόμενο σε δύο βασικούς άξονες: την αυτοβιογραφική αφήγηση και τη διαπολιτισμική ερμηνεία των 

συλλογών των Μουσείων. 

Στόχος της καλλιτεχνικής δράσης ήταν να δώσει φωνή στις εμπειρίες των συμμετεχόντων, μέσω της 

παραγωγής ταινιών μικρού μήκους, που αντλούν έμπνευση από σημαντικά σημεία της πόλης αλλά και από 

τις συλλογές του μουσείου, χρησιμοποιώντας τα οπτικοακουστικά εργαστήρια ως συνεκτικό εργαλείο 

συνάντησης των πολιτισμικών διαφορών. H καλλιτεχνική αυτή δράση είχε απώτερο στόχο να αναπτύξουν 

οι συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον κινηματογράφο συμβάλλοντας στην εκμάθηση της 

γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα ενθάρρυνε την ενεργή συμμετοχή των προσφύγων/μεταναστών. Σκοπός της 

δράσης ήταν να καταστεί το Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου ένας προσιτός φορέας, ανοιχτός στο 

διάλογο μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών. Με αφορμή την επιλογή ενός αντικειμένου τέχνης από τις 

συλλογές του μουσείου, οι συμμετέχοντες ενέταξαν το έργο στο κινηματογραφικό σενάριο ως αναπόσπαστο 

μέρος της ιστορίας. 

Για την υλοποίηση του project και με έναυσμα από επιλεγμένες ταινίες πραγματοποιήθηκαν ομαδικά 

εργαστήρια, οι συζητήσεις των οποίων στράφηκαν γύρω από θέματα μετανάστευσης, ένταξης, ταυτοτήτων, 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων. Η συζήτηση μέσω των ταινιών προκάλεσε τους συμμετέχοντες να 

εκφραστούν σε μία άμεση γλώσσα με έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, η οποία με τη σειρά της 

αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για περαιτέρω συζήτηση πάνω σε διαπολιτισμικά ζητήματα καθώς και για 

αυτοβιογραφική αφήγηση. Η διαδικασία οπτικοακουστικής παραγωγής (για τη δημιουργία των φιλμ) 

αποδείχθηκε επίσης χρήσιμο εργαλείο για την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή ετερογενών ομάδων. Η 

εργασία που απαιτείτο να γίνει με βάση την «εικόνα» βοήθησε να ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια (που 

συχνά αντιπροσωπεύουν τον «αποκλεισμό» των κοινοτήτων των προσφύγων από την επίσημη εκπαίδευση), 

προκαλώντας μία πολύπλοκη διαδικασία πολιτιστικής επαναδιαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση 

σημαντικών και συχνά αμφιλεγόμενων θεμάτων της σύγχρονης κοινωνίας (Creps, 2009:38).  

Οι τέσσερις ταινίες μικρού μήκους που παράχθηκαν  στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής δράσης ήταν: 1. Η 

περικοπή του Γκρεγκόρι, 2.  Il muccale (ένα παιχνίδι με δύο λέξεις που δεν μεταφράζεται), 3. Δεν είμαστε 

μόνοι, 4. Μαντέψτε ποιος έρχεται στο δείπνο, οι οποίες αποτέλεσαν ένα πολύτιμο εργαλείο συζήτησης για 

διαπολιτισμικά ζητήματα και εντάχθηκαν σε μία πλατφόρμα πολυμέσων  καθώς και σε  αναπαραγωγή 

DVD, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κυκλοφορία στα τοπικά σχολεία και στην 

κοινότητα.  

 

http://www.museocinema.it/
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Κεφάλαιο Τέταρτο: Η έρευνα 

4.1. Σχεδιασμός της έρευνας  

Η μελέτη της βιβλιογραφίας στην παρούσα έρευνα ανέδειξε μία σειρά από θέματα όπως: 

 Η πολυπολιτισμικότητα στην ελληνική σύγχρονη κοινωνία είναι μία σχετικά νέα πραγματικότητα 

(από τη δεκαετία του 1990 και μετά). Οι προσφυγικές ροές από το 2015 έως σήμερα έχουν φέρει 

αλλαγές στην κοινωνία και επομένως απαιτούνται δράσεις και πολιτικές συμφιλίωσης, εξοικείωσης 

με το διαφορετικό και γεφύρωση των διαφορών, με στόχο την αρμονική ένταξη των προσφύγων στη 

χώρα φιλοξενίας.  

 Η κοινωνική ένταξη των προσφύγων προϋποθέτει παρέμβαση «από πάνω», δηλαδή θεσμικές 

παρεμβάσεις από την πλευρά των κρατικών αρχών για την προστασία των δικαιωμάτων των 

προσφύγων, μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, στην κατοικία, στην 

αγορά εργασίας και γενικότερα μια πολιτική κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης του 

ρατσισμού. 

 Η κοινωνική ένταξη προϋποθέτει επίσης τη συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων ως υποκειμένων 

που βρίσκονται σε διαδικασίες αφενός διαπραγμάτευσης της ταυτότητάς τους σε ένα πλαίσιο 

ρευστότητας και μετάβασης, αφετέρου διαχείρισης του τραύματος που έχει να κάνει με τον 

ξεριζωμό από την πατρίδα τους, τον πόλεμο, το θάνατο και την απώλεια, τον περιορισμό των 

ελευθεριών τους και τη βία.  

 Παρότι τα μουσεία ως θεσμικοί φορείς, στη νεωτερική τους μορφή δημιουργήθηκαν για να 

διαφυλάξουν την εθνική πολιτισμική κληρονομιά κάθε έθνους-κράτους, στις σύγχρονες κοινωνίες 

καλούνται να παίξουν έναν άλλο/διαφορετικό ρόλο. Ο στόχος τους, εκτός από την προσέλευση 

κοινού και άρα τη βιωσιμότητά τους, είναι να χαράσσουν στρατηγικές και δράσεις, οι οποίες να 

είναι ωφέλιμες στην κοινωνία και να απαντούν σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες, 

εκπαιδεύοντας παράλληλα δημοκρατικούς πολίτες. Στη σημερινή συγκυρία τα μουσεία στρέφονται 

σε πιο σύγχρονα κοινωνικά θέματα, όπως η μετανάστευση, ο ρατσισμός, η πολυπολιτισμικότητα και 

επομένως μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών, καθώς 

ως φορείς εξουσίας, έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τη «φωνή» τους και να τους κάνουν 

«ορατούς» στις κοινωνίες υποδοχής. 

 

Με βάση τα παραπάνω, το ερευνητικό ερώτημα διαμορφώθηκε ως εξής:  

Σε ποιο βαθμό καλλιτεχνικές δράσεις που υλοποιούν τα μουσεία σχετικά με την προσφυγική εμπειρία 

μπορούν να λειτουργήσουν ως διαδικασίες ένταξης των προσφύγων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία; Ποια 

θέση έχει στο πλαίσιο αυτών των δράσεων η εμπειρία και ο λόγος των ίδιων των προσφύγων ως κοινωνικών 
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δρώντων υποκειμένων, τα οποία μέσα από διεργασίες λογικές και συναισθηματικές, μνήμης και λήθης, 

προσδοκιών και ματαιώσεων (ανα)κατασκευάζουν τις ταυτότητές τους και νοηματοδοτούν την πορεία ζωής 

τους; Πώς επαναπροσδιορίζουν τέτοιες δράσεις το σύγχρονο ρόλο των μουσείων;  Προκειμένου να 

διερευνηθεί το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα, εξετάστηκε το καλλιτεχνικό project 

«Face Forward …into my home», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το 

συγκεκριμένο project έδρασε διπλά, αφενός αναδεικνύοντας το προσφυγικό ζήτημα, αφετέρου καθιστώντας 

τους ίδιους τους πρόσφυγες που έλαβαν μέρος στο project συμμετέχοντες της καλλιτεχνικής δράσης μέσω 

των αφηγήσεων και των καλλιτεχνικών τους πορτρέτων.  

 

4.2. Περιγραφή του project «Face Forward …into my home» 

Το «Face Forward …into my home» (www.faceforward.gr) είναι ένα διαδραστικό καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα (έκθεση φωτογραφίας με αφήγηση), το οποίο επιμελήθηκαν οι Μαρίνα Τσέκου (επιμελήτρια 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων) και Γιάννης Βασταρδής (φωτογράφος). Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 

το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ),
8
 και ειδικότερα από το τμήμα Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 

Διήρκεσε τρεις μήνες στην Αθήνα (22 Νοεμβρίου 2017 έως 18 Φεβρουαρίου 2018) και  στη συνέχεια η 

παρουσίασή του επεκτάθηκε σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. H δράση εστίασε σε ιστορίες ανθρώπων που 

αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. 

Περιλάμβανε:  

α) βιωματικά εργαστήρια αφήγησης στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη 

συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες,  

β) φωτογράφιση των συμμετεχόντων και 

γ) έκθεση με τα φωτογραφικά πορτρέτα των συμμετεχόντων και ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών 

τους. 

Στο «Face Forward …into my home» συμμετείχαν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στη χώρα και 

υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση και την 

ένταξη), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το «Face Forward …into my home» συστήνει στο κοινό τα πρόσωπα – τη γυναίκα, τον άνδρα, τον έφηβο, 

την οικογένεια – πίσω από τους αριθμούς και μιλάει για την πρόσφατη προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. 

                                                           

8 Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)  ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000. Μόνιμη έδρα του Μουσείου είναι πλέον 

το κτίριο της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ στη λεωφόρο Συγγρού, που ανακατασκευάστηκε και ξεκίνησε τη μερική λειτουργία του στις 

31-10-2016, με πρώτη έκθεση αυτήν της νέας σειράς «το ΕΜΣΤ στον κόσμο» και τίτλο «Κρίσιμοι Διάλογοι: Αθήνα-Αμβέρσα», 

εγκαινιάζοντας τον χώρο των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου. 

http://www.emst.gr/
http://www.emst.gr/
http://estia.unhcr.gr/el/home_page/
http://www.unhcr.gr/
http://www.emst.gr/


                                                                                  Φραντζέσκα Μπόθου 

Η διαδραστική  έκθεση «Face Forward …into my home» 

 

30 
 

Γνωρίζοντας κανείς τα πρόσωπα και τις ιστορίες τους συνειδητοποιεί ότι οι πρόσφυγες, όποια κι αν είναι η 

χώρα καταγωγής τους, όσες δύσκολες καταστάσεις κι αν αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν, είναι άνθρωποι 

με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές επιθυμίες, κοινά όνειρα και κοινές αγωνίες για το μέλλον. Και ότι, 

παρά το γεγονός πως άφησαν πίσω τους μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, δεν έχασαν την ταυτότητά τους και 

την ελπίδα τους. 

Το Face Forward …into my home  αποτελείται από τις εξής τρεις φάσεις: 

Φάση Ι: εργαστήρια αφήγησης 

Οι συμμετέχοντες, επωφελούμενοι του προγράμματος ESTIA, κλήθηκαν να μοιραστούν συναισθήματα, 

αναμνήσεις, ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, εμπνευσμένα από έργα σύγχρονης τέχνης της συλλογής του 

ΕΜΣΤ. Τα έργα τέχνης αποτέλεσαν το ερέθισμα, ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση πάνω σε σύγχρονα 

κοινωνικά θέματα, όπως η αναγκαστική μετακίνηση, η ένταξη, η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, η 

κοινωνική αλληλεπίδραση, η ταυτότητα. Μέσα από διαδραστικές συναντήσεις και σε κλίμα σεβασμού και 

αποδοχής, οι συμμετέχοντες σταδιακά αφηγήθηκαν αυτοβιογραφικές ιστορίες, που αποκαλύπτουν βιώματα 

του παρελθόντος, στιγμές της καθημερινότητας αλλά και σχέδια και όνειρα για το μέλλον. 

Φάση ΙΙ: φωτογραφικά πορτρέτα 

Η φωτογράφιση έγινε  από το φωτογράφο Γ. Βασταρδή, αφού έχει προηγηθεί η εξιστόρηση των βιωμάτων 

στο εργαστήριο, και επιχειρεί την ψυχογραφική απόδοση της φυσιογνωμίας των συμμετεχόντων. 

Συνοδευόμενα από τις ιστορίες τους, τα πορτρέτα ρίχνουν φως στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Τα 

πορτρέτα και οι ιστορίες αποκαλύπτουν το «ανθρώπινο πρόσωπο» του προσφυγικού ζητήματος, 

εστιάζοντας σε θέματα κοινά, υπαρξιακά και συναισθηματικά, που ενώνουν. 

Φάση ΙΙΙ: η έκθεση 

Οι προσωπικές αφηγήσεις και τα φωτογραφικά πορτρέτα εκτέθηκαν από τις 22 Νοεμβρίου 2017 έως και τις 

18 Φεβρουαρίου 2018 στο ΕΜΣΤ. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσιάστηκαν σε ηλεκτρονική 

μορφή τα έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ που αποτέλεσαν το ερέθισμα για τις αφηγήσεις, καθώς και ένα 

σύντομο βίντεο-καταγραφή όλου του προγράμματος. Η έκθεση συνοδευόταν από κατάλογο, που 

περιλαμβάνει όλα τα πορτρέτα και τις προσωπικές αφηγήσεις, σε μία δίγλωσση έκδοση, στην ελληνική και 

στην αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της έκθεσης οργανώθηκαν επίσης ειδικές εκδηλώσεις για το κοινό, με 

συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο που πήραν μέρος, καθώς και εκπαιδευτικά 

προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Λόγω της απήχησης της έκθεσης στο κοινό, 

παρουσιάστηκε επίσης στην Ολυμπία στις 20 Ιουλίου 2018, στην Κρήτη, στη Στοά Μακάσι στο Ηράκλειο 

από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και τις 14 Οκτωβρίου 2018, καθώς και στο Δημοτικό Εκθεσιακό Χώρο στη 

Θεσσαλονίκη από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 2018. 

http://estia.unhcr.gr/el/home_page/
http://www.faceforward.gr/epilogi-ergon-apo-ti-sullogi-emst/
http://www.faceforward.gr/epilogi-ergon-apo-ti-sullogi-emst/
http://www.faceforward.gr/epilogi-ergon-apo-ti-sullogi-emst/
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Η συγκεκριμένη καλλιτεχνική δράση του ΕΜΣΤ έδρασε σε δύο επίπεδα: α) ανέσυρε το συναίσθημα και τη 

μνήμη μέσα από δώδεκα μόνιμα έργα της συλλογής του μουσείου, τα οποία λειτούργησαν στο project ως 

ερέθισμα για να αφηγηθούν τις ιστορίες τους οι πρόσφυγες, β) έδωσε «φωνή» στους ίδιους μέσω των 

βιωματικών εργαστηρίων, όπου και προέκυψαν οι αφηγήσεις και τα φωτογραφικά τους πορτρέτα ως έργα 

τέχνης. Αυτός ήταν ένας τρόπος να διαπραγματευτούν τα συναισθήματα, τις εμπειρίες, το τραύμα, την 

πραγματικότητα που βιώνουν στο σήμερα, καθώς και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. 

 

4.3. Μεθοδολογικά εργαλεία 

Η παρούσα μελέτη, αξιοποιώντας τα εργαλεία της ποιοτικής έρευνας, αποτελεί μελέτη περίπτωσης και 

εστιάζει στην ανάλυση του project «Face Forward …into my home». Οι νεότεροι επιστημονικοί χώροι των 

μέσων επικοινωνίας και των πολιτισμικών σπουδών στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στους ποιοτικούς 

δρόμους δημιουργίας της γνώσης (Mason, 2003:18).  Η ποιοτική έρευνα θεμελιώνεται σε μία φιλοσοφική 

θέση, η οποία είναι σε γενικές γραμμές ερμηνευτική, με την έννοια ότι την απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο 

ερμηνεύεται, βιώνεται και παράγεται οι κοινωνικός κόσμος. Επιπλέον βασίζεται σε μεθόδους παραγωγής 

δεδομένων, οι οποίες είναι ελαστικές και ευαίσθητες απέναντι στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

παράγονται αυτά τα δεδομένα. Τέλος, βασίζεται σε μεθόδους ανάλυσης και επεξηγηματικής δόμησης, οι 

οποίες προϋποθέτουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας της λεπτομέρειας και του πλαισίου. Η παρούσα 

εργασία στηρίζεται σε μία ποιοτική έρευνα καθώς επιζητά να εξετάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός 

φαινομένου, με την έννοια της διερεύνησης και εμβάθυνσης στην πολυπλοκότητα των κοινωνικών 

φαινομένων, καθώς και στο νόημα που δίνουν τα υποκείμενα σε αυτά. Αυτό επιτυγχάνεται,  αφενός με τη 

μελέτη των διαφορετικών αναπαραστάσεων των υποκειμένων για την κοινωνική τους πραγματικότητα και 

αφετέρου με τη δυνατότητα που τους  δίνεται να «πουν την ιστορία τους» (Creswell, 2007:40). 

 

 

4.4. Τα δεδομένα της ανάλυσης 

Τα δεδομένα τα οποία εξετάστηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα έρευνα αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα 

της καλλιτεχνικής δράσης «Face Forward …into my home». Ο ιστότοπος του project είναι πλήρως 

ενημερωμένος και περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή την φωτογραφική έκθεση και τις αφηγήσεις σε τρεις 

γλώσσες (τη μητρική του κάθε συμμετέχοντα, την ελληνική και την αγγλική).  

Αρχικά αναλύθηκαν κριτικά σε σχέση με τους στόχους του project ως καλλιτεχνική και κοινωνική 

παρέμβαση, τα κείμενα των δύο επιμελητών, κ.κ. Γ. Βασταρδή και Μ. Τσέκου, της καλλιτεχνικής δράσης 

και της διευθύντριας του ΕΜΣΤ Κ. Κοσκινά, καθώς και η συμβολή των εκπαιδευτικών δράσεων που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του project, είτε από το ΕΜΣΤ είτε από άλλους φορείς που εμπνεύστηκαν από 
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την έκθεση. Τα κείμενα των επιμελητών και οι εκπαιδευτικές δράσεις αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του 

έργου (www.faceforward.gr), καθώς και από τον επίσημο κατάλογο της έκθεσης.  

Η αφήγηση των συμμετεχόντων στο project πραγματοποιήθηκε με αρχικό ερέθισμα δώδεκα έργα τέχνης 

από τη μόνιμη συλλογή του ΕΜΣΤ (βλ. αναλυτικά Παράρτημα Ι), μέσω των οποίων παρακινήθηκαν να 

αφηγηθούν τις ιστορίες τους. Η έρευνα άντλησε στοιχεία μέσα από την εξέταση των έργων τέχνης ως πηγή 

ερεθίσματος τα οποία εμφανίζονται στο λόγο των υποκειμένων και τα οποία αναλύθηκαν κριτικά σε σχέση 

με τα έργα και τα συναισθήματα που προκαλούν. Πρόκειται για έργα σύγχρονης τέχνης, τα οποία 

αποτελούνται από εγκαταστάσεις, αντικείμενα τέχνης, βιντεοπροβολές, ηχητικές εγκαταστάσεις και 

φωτογραφίες.  Τα έργα δεν έχουν κοινή θεματική (σε άλλο έργο απεικονίζεται ο Παρθενώνας, σε άλλο 

πορτρέτα, σε άλλο μία σκάλα κ.ά.) και οι δημιουργοί τους είναι Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες (Αθήνα, 

Βηρυτός, Σεούλ, Μπαχάμες, Νότια Κορέα, Νέα Υόρκη).  

Η κριτική ανάλυση των κειμένων των επιμελητών ως προς τους στόχους της έκθεσης, των εκπαιδευτικών 

δράσεων και των έργων που αποτέλεσαν ερέθισμα πλαισιώνουν τη θεματική ανάλυση των είκοσι 

αφηγήσεων και αποτελούν και την κύρια πηγή δεδομένων της παρούσας έρευνας.  Πρόκειται για κείμενα 

κατά μέσο όρο 1.150 λέξεων για κάθε έναν από τους 20 συμμετέχοντες, τα οποία προέκυψαν από τον 

παραγόμενο λόγο όσων συμμετείχαν στα βιωματικά εργαστήρια. Από τα είκοσι ζωντανά εκθέματα (βλ. 

αναλυτικά Παράρτημα ΙΙ), στη μεγάλη πλειοψηφία τους με βάση το κοινωνικό φύλο, το 70% ήταν άντρες 

και το 30% γυναίκες. Η πλειοψηφία των ομιλητών ανεξαρτήτως φύλου (55%) ήταν ενήλικες (25-40 ετών) 

και ακολουθούσαν (30%) οι έφηβοι-νεαροί (13-18 ετών), με σαφώς μικρότερη συμμετοχή (10% και 5% 

αντίστοιχα) νέων ενηλίκων (18-25 ετών) και μεσήλικων (40-60 ετών).  

Η ανάλυση των αφηγήσεων συμπληρώνεται από τη λεξικογραφική ανάλυση του γλωσσολόγου της 

καλλιτεχνικής δράσης, Γ. Εξαδάκτυλου, για τον αφηγηματικό λόγο των συμμετεχόντων, η οποία πλαισιώνει 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης του λόγου των υποκειμένων και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 

της έκθεσης. 

 

4.5. Ποιοτική προσέγγιση και θεματική ανάλυση 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε θεματική ανάλυση των αφηγήσεων των 

συμμετεχόντων και τα δεδομένα που προέκυψαν από αυτή ταξινομήθηκαν σε άξονες. Σε πρώτη φάση 

πραγματοποιήθηκε συστηματική ανάγνωση, για να συγκροτηθούν οι βασικοί άξονες και στη συνέχεια 

ταξινομήθηκε το υλικό με βάση τις κατηγορίες που προέκυψαν. 

Η κύρια διαδικασία στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων είναι η ταξινόμηση ή κατηγοριοποίηση 

μεμονωμένων στοιχείων δεδομένων (Babbie, 2001:621), ώστε να διασταυρωθεί, δηλαδή να ελεγχθεί με 
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ερμηνευτικό τρόπο η ανάγνωση των δεδομένων της έρευνας, εν προκειμένω των αφηγήσεων των 

υποκειμένων. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης οι μονάδες ταξινόμησης βασίστηκαν στη σχετική 

βιβλιογραφία σε σχέση με ερμηνευτικές κατηγορίες, οι οποίες συνδέονται με την κοινωνική ένταξη των 

ατόμων, ιδίως των προσφύγων/μεταναστών στη χώρα υποδοχής και φιλοξενίας και τι νοήματα παίρνει (η 

ένταξη). Οι μονάδες ταξινόμησης/άξονες προέκυψαν από ανάλυση του κειμένου των αφηγήσεων, όπου 

εντοπίστηκαν οι ιδέες και τα μηνύματα που περιέχονται μέσα σε αυτό. To έργο της ταξινόμησης έγινε 

χειρωνακτικά, χωρίς χρήση κάποιου υπολογιστικού προγράμματος από εμένα ως συγγραφέα της παρούσας 

μελέτης κατά τη διάρκεια των μηνών Δεκέμβριος 2018-Μάρτιος 2019. Για να κατονομαστούν και να 

αναπτυχθούν έννοιες με βάση το ερευνητικό υλικό, στην προκειμένη περίπτωση τις αφηγήσεις των 

συμμετεχόντων, έπρεπε να εξεταστεί το κείμενο, ώστε να εκτεθούν οι σκέψεις, οι ιδέες και τα νοήματα που 

περιέχονται μέσα σε αυτό. Κατά τη διάρκεια της ταξινόμησης τα δεδομένα χωρίστηκαν σε διακριτά μέρη, 

εξετάστηκαν στενά και συγκρίθηκαν για ομοιότητες και διαφορές (Babbie, 2011:623). Η κατηγορική 

ταξινόμηση σε δεδομένα που έχουν τη μορφή κειμένου, όπως στην παρούσα μελέτη, παρεμβλήθηκαν ως 

υπότιτλοι σε εκείνα τα σημεία του γραπτού κειμένου που κρίνονται σχετικά, ώστε να είναι χρήσιμα στον 

τρόπο ξενάγησης του αναγνώστη στο περιεχόμενο του κειμένου (Mason, 2003:247).  

Για να οδηγηθεί η ανάλυση σε συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνική προσαρμογή των προσφύγων, τα 

δεδομένα της έρευνας συνεκτιμήθηκαν με την περιγραφή και ανάλυση του σκοπού του μουσείου και των 

συγκεκριμένων δράσεων που πραγματοποίησε για τη διεξαγωγή της καλλιτεχνικής δράσης και την 

γνωστοποίησή τους στο ευρύ κοινό, αξιολογώντας τον σύγχρονο κοινωνικό του ρόλο. Η ανάλυση 

αντλήθηκε από τις περιγραφές του σκοπού του project των δύο επιμελητών, κ.κ. Μαρίνας Τσέκου και Γ. 

Βασταρδή, και της διευθύντριας του ΕΜΣΤ, κ. Κ. Κοσκινά, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

του project, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Ακολούθως περιγράφηκαν και οι  επιμέρους κοινωνικές, 

εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις που προέκυψαν με αφορμή το project, καθώς η κοινωνική ένταξη 

ευάλωτων ομάδων προϋποθέτει  όχι μόνο την πρόθεση των μελών της ομάδας να ενταχθούν στην κοινωνία 

αλλά και την αποδοχή από την κυρίαρχη ομάδα, δηλαδή τους Έλληνες πολίτες. 

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας, οργανώθηκαν και ταξινομήθηκαν οι παρακάτω άξονες με βάση τις 

αφηγήσεις των συμμετεχόντων. Μέσα από την κωδικοποίηση των σκέψεων και των ιδεών των 

συμμετεχόντων που προέκυψαν από το λόγο τους, με στόχο να εκτεθούν τα νοήματα που περιέχονται σε 

αυτές, προέκυψαν πέντε βασικοί άξονες: α) η διαχείριση του τραύματος και η έκφραση συναισθημάτων, β) 

η ανάγκη του «ανήκειν» στην κοινότητα, γ) η πραγματικότητα στο παρόν, η οποία περιλαμβάνει ως 

υποκατηγορίες την ανάγκη για εκπαίδευση, το πλαίσιο των κανόνων ως προϋπόθεση για την ένταξη, τη 

διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων τους και την θέση της γυναίκας, δ) τις προσδοκίες και τα όνειρά τους για 

το μέλλον και τέλος ε) τη σημασία του πολιτισμού στη γεφύρωση των διαφορών. 
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4.6. Aδυναμίες της ερευνητικής μεθόδου 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε μια ποιοτική ανάλυση, η οποία εστιάζει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

ενός φαινομένου με την έννοια της διερεύνησης στην πολυπλοκότητα κοινωνικών φαινομένων, καθώς και 

στο νόημα που δίνουν τα υποκείμενα σε αυτά.  

Παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα της μεθόδου, αναγνωρίζονται ορισμένα σημαντικά, κατά πολλούς, 

μειονεκτήματα. Κυριότερο εξ αυτών είναι ο ρόλος του ερευνητή: σύμφωνα με τον Patton (1990:279), «η 

ποιότητα των δεδομένων  που αντλούνται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ερευνητή». Πράγματι, η 

ευελιξία και η εμπειρία του ερευνητή συμβάλλει τόσο στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα 

αποφέρουν τις ουσιαστικότερες πληροφορίες, όσο και –ακόμα σημαντικότερο- στην ανάλυση αυτών των 

δεδομένων.  Όπως υποστηρίζει η Mason (2003:85), είναι ακριβέστερο να μιλάμε για «παραγωγή, αντί για 

συλλογή δεδομένων» από την άποψη ότι οι ποιοτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν έναν συλλέκτη 

πληροφοριών που είναι κοινωνικό  μέλος ο ίδιος και όχι ένα ουδέτερο εργαλείο. Η παρούσα ανάλυση 

επιχείρησε κοινωνικές εξηγήσεις, δίνοντας έμφαση στο βάθος, στην περιπλοκότητα και τη σφαιρικότητα 

των δεδομένων, αναλύοντας ζητήματα κοινωνικών διαδικασιών και εννοιών, οι οποίες απορρέουν από την 

κατανόηση της περιπλοκότητας που χαρακτηρίζει τις αφηγήσεις και τις εμπειρίες των ανθρώπων και όχι ως 

ανάλυση μίας γενικής μορφής κατανόησης επιφανειακών προτύπων (Mason, 2003:95). Είναι σε γνώση μου 

ως ερευνήτρια ότι η δική μου οπτική παρήγαγε τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, ωστόσο σε 

καμία μεθοδολογική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ουδετερότητα του 

ερευνητή σε σχέση με το αντικείμενό του και επομένως η μόνη διασφάλιση εγκυρότητας είναι ένας διαρκής 

αναστοχασμός για το πώς οι αντιλήψεις του ερευνητή μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή και ανάγνωση 

των δεδομένων.  
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Κεφάλαιο Πέμπτο: η ανάλυση 

5.1. Ανάλυση των στόχων της καλλιτεχνικής δράσης 

Σύμφωνα με τους επιμελητές της καλλιτεχνικής δράσης του «Face Forward …into my home», Μαρίνα 

Τσέκου και Γιάννη Βασταρδή, η έκθεση συγκεντρώνει το υλικό που δημιουργήθηκε μέσα από το ομότιτλο 

πρόγραμμα, δηλαδή είκοσι φωτογραφικά πορτρέτα μαζί με τις ισάριθμες ηχογραφημένες προσωπικές 

αφηγήσεις των απεικονιζόμενων. Η δημιουργία των πορτρέτων και η σε μεγάλες διαστάσεις παρουσίασή 

τους στην έκθεση έχουν ως σκοπό να αποκαλύψουν τη μοναδικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

προσώπου τα οποία, σε συνδυασμό, συνθέτουν τη φυσιογνωμία του σύγχρονου κόσμου. Ο δε θεατής 

καλείται να συναντήσει τα πρόσωπα και να ακούσει τη φωνή τους, για να διαπιστώσει ότι οι όποιες 

διαφορές δεν χωρίζουν αλλά, αντίθετα, κάνουν τις κοινωνίες πλουσιότερες. Ακόμα περισσότερο, ο θεατής 

καλείται να διαπιστώσει ότι, τελικά, οι ομοιότητες, οι κοινές ελπίδες, οι κοινές αγωνίες και τα βαθύτερα 

συναισθήματα αποτελούν κοινό τόπο στον οποίο όλοι συνυπάρχουμε. Σύμφωνα με την M. Τσέκου, o  

τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το προσφυγικό ζήτημα στις μέρες μας, τόσο μέσα από εικόνες όσο και 

μέσα από κείμενα, εστιάζει περισσότερο στη σκληρότητα, την ταλαιπωρία και την απελπισία. Είναι 

αμφίβολο το κατά πόσο μπορεί έτσι να αναπτυχθεί το αίσθημα του σεβασμού απέναντι σε αυτούς τους 

ανθρώπους, η ελπίδα για το μέλλον τους, καθώς επίσης και η αλληλεγγύη, η αποδοχή και η κοινωνική 

συνοχή. Επιπλέον, οι πρόσφυγες δεν είναι αριθμοί και ποσοστά, όπως συχνά γίνεται αναφορά σε αυτούς 

αλλά αντιθέτως αυτόνομες μονάδες με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να δοθεί 

«φωνή».  

Με έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ ως αφορμή και ερέθισμα για την έναρξη διαλόγου και χωρίς να 

προϋποτίθεται προηγούμενη επαφή και εξοικείωση με τη σύγχρονη τέχνη, οι συμμετέχοντες ανασύρουν 

μνήμες, κάνουν συνδέσεις με εμπειρίες από την προηγούμενη ή την παρούσα φάση της ζωής τους και 

μοιράζονται ιδέες, συναισθήματα και επιθυμίες με την ομάδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, συντίθενται 

σταδιακά οι προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων διαφορετικής εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής και 

διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων ή καταβολών, οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης, 

ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Το σύνολο δε των αφηγήσεων αναδεικνύει 

ποικιλία χαρακτήρων, απόψεων, νοοτροπιών, συναισθηματικών αποχρώσεων και εντάσεων αλλά και τον 

κοινό πυρήνα όλων που είναι τα όνειρα για το μέλλον και η βαθιά ανάγκη για επικοινωνία. Το 

πρόγραμμα «Face Forward …into my home» αξιοποίησε τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης τέχνης και 

προσκάλεσε σε διάλογο ανθρώπους από άλλες χώρες οι οποίοι έχουν έρθει πρόσφατα ως πρόσφυγες στην 

Ελλάδα και πλέον ζουν στην Αθήνα. Η πρόσκληση δεν αποσκοπούσε μόνο στο να διευκολύνει την 

πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό σε μια ομάδα συμπολιτών για τους οποίους εκ των πραγμάτων, 

στην παρούσα φάση της ζωής τους, η επίσκεψη σε ένα μουσείο δεν μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα 

της καθημερινότητάς τους. Βασική επιδίωξη του προγράμματος ήταν να καταστήσει τους συμμετέχοντες 



                                                                                  Φραντζέσκα Μπόθου 

Η διαδραστική  έκθεση «Face Forward …into my home» 

 

36 
 

πρόσφυγες ενεργούς συμμέτοχους στον διάλογο πάνω σε θέματα που απασχολούν κάθε σύγχρονο πολίτη, 

κάθε άνθρωπο. Πρόκειται για τον διάλογο, τον οποίο η σύγχρονη τέχνη επιδιώκει εν τέλει να ενεργοποιήσει 

και του οποίου θεμελιακά στοιχεία αποτελούν ο πολιτισμικός πλουραλισμός και ο αμοιβαίος σεβασμός. 

Η Κ. Κοσκινά, διευθύντρια του ΕΜΣΤ, στον κατάλογο της έκθεσης γράφει: «Αποτέλεσμα της πολύμηνης 

επικοινωνίας και συγχρωτισμού τους, καθώς και της επαφής τους με έργα τέχνης της συλλογής του ΕΜΣΤ, 

είναι μια έκθεση και ένας κατάλογος με πορτρέτα και προσωπικές αφηγήσεις, στα οποία η πίκρα, ο πόνος, η 

εξάρτηση, η αγωνία της επιβίωσης, ο φόβος για το μέλλον ισοσκελίζονται από τη δύναμη για τη συνέχεια, την 

απαίτηση για το ανθρώπινα αυτονόητο, την ελπίδα για το αύριο, την αλληλεγγύη, τη δημιουργία νέων σχέσεων, 

τη φιλία, την αισιοδοξία. Όλα αυτά επιχειρεί να απαθανατίσει ο φακός και να καταγράψει η μαγνητοφώνηση. 

Τα πρόσωπα και οι ιστορίες των προσφύγων, από όποια χώρα και εάν προέρχονται, μας μαθαίνουν πολλά και 

για εμάς. Μας αποκαλύπτουν ανθρώπους που μας μοιάζουν και που μοιράζονται, κάτω από πιο δύσκολες 

συνθήκες είναι αλήθεια, κοινά όνειρα και αγωνίες για το μέλλον ενός κόσμου που αλλάζει με ραγδαίο τρόπο, 

επιδεικνύοντας όλο και περισσότερο ένα τρομακτικό πρόσωπο και μια όχι τόσο αισιόδοξη προοπτική. Τον 

κόσμο αυτόν τον συνθέτουμε όλοι εμείς και φυσικά είναι στο χέρι μας να τον βελτιώσουμε, αν 

συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ο καθρέπτης μας». 

Για τον Γ. Βασταρδή, φωτογράφο των πορτρέτων, το κοινό καλείται να ταυτιστεί με τα «αντικείμενα» της 

έκθεσης, δηλαδή τους πρόσφυγες και να συνειδητοποιήσει ότι, «πλέον, πέρα από τις ιστορίες, συναντιόνται 

και τα όνειρα — τα οποία είναι πανανθρώπινα». 

Είναι φανερό ότι οι υπεύθυνοι της έκθεσης έχουν στόχο την προαγωγή της αισθητικής 

και καλλιτεχνικής καλλιέργειας του κοινού. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα φωτογραφικά πορτρέτα και οι 

αφηγήσεις καθώς και η διαδραστικότητα που είχε η έκθεση με το κοινό και τα ΜΜΕ παραμένει στο 

διαδίκτυο δύο χρόνια μετά την έναρξή της.  Με αυτό τον τρόπο, η καλλιτεχνική δράση καθίσταται ενεργή 

στο κοινό ακόμα και σήμερα, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο τα οφέλη που παρήγαγε. Ο πολιτισμός 

παράγεται τόσο στο πραγματικό όσο και στο ψηφιακό τοπίο με τη συνδρομή της τεχνολογίας, οδηγώντας σε 

μία ολιστική επικοινωνιακή πολιτική, που συνδέει τα παραδοσιακά με τα ηλεκτρονικά διαδικτυακά μέσα 

για την προσέγγιση του κοινού, την επικοινωνία και την ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων (Κάβουρα, 

2016:297). 

Είναι σαφές τόσο από την ανάλυση των αφηγήσεων που μελετήθηκαν όσο και από τα λεγόμενα των 

επιμελητών και της διευθύντριας του ΕΜΣΤ ότι η έκθεση λειτούργησε και ως κοινωνική παρέμβαση. 

Σκοπός της έκθεσης, σύμφωνα με τους επιμελητές και τη διευθύντρια,  δεν είναι να αποτυπώσει το δράμα 

των προσφύγων πάνω στις σωσίβιες λέμβους ή στους καταυλισμούς, ούτε και τον πόνο και την απόγνωση 

τους, όπως συχνά είδαμε στον Τύπο τα τελευταία χρόνια, ώστε να προκαλέσει είτε την εμπορευματοποίηση 

του πόνου τους είτε την ωραιοποίηση των πολιτισμικών τους στοιχείων με στόχο τον οίκτο του θεατή 

(θεατής εν προκειμένω είναι η κυρίαρχη ομάδα, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία), ακόμα και την πρόκληση 
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αισθημάτων ενοχής. Περισσότερο μοιάζει να στοχεύει το project στην αλληλεγγύη και όχι στη 

φιλανθρωπία. Επομένως οι υπεύθυνοι ασκούν μέσω της έκθεσης μία κριτική στη «μιζεραμπιλιστική» 

αναπαράσταση των προσφύγων. Επιχειρούν να ανατρέψουν τη «λατρεία της μιζέριας», όπου μία κοινωνική 

ομάδα (εν προκειμένω οι πρόσφυγες) εμφανίζεται ως πάσχουσα και εξαθλιωμένη, έχοντας υποστεί τα 

πάνδεινα και άρα μέσω αυτών των στερήσεων και των δεινών εκθειάζεται. Η απογύμνωση αυτή από 

οποιαδήποτε άλλη διάσταση του ατόμου, ευνοεί την ιεραρχική αντίληψη, αναπαράγοντας την κοινωνική 

ανισότητα μεταξύ της κυρίαρχης ομάδας (Έλληνες πολίτες) και των προσφύγων. Η καλλιτεχνική δράση 

στοχεύει στην ανατροπή της έμμεσης ιεράρχησης μεταξύ της κυρίαρχης ομάδας και των προσφύγων 

δίνοντας λόγο στα υποκείμενα.  

 

5.1.1. Ο κοινωνικός ρόλος της έκθεσης μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων  

Στο πλαίσιο του project, το μουσείο υλοποίησε και πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων όχι μόνο για 

μαθητές αλλά και για ενήλικες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.  

Στην ιστοσελίδα του project υπάρχει φωτογραφικό υλικό και σύντομη περιγραφή των εκπαιδευτικών 

δράσεων του έργου. Συνοπτικά αναφέρονται δράσεις σε: 

 17
ο
 λύκειο Αθήνας 

 2
ο
 Λύκειο Αμαρουσίου 

 Ε΄τάξη δημοτικού 96
ου

 σχολείου Αθηνών 

 Ψυχογηριατρικό Οικοτροφείο 

 Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Δομή φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας 

 Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Saint Paul» 

 Σπουδαστές του ΔΙΕΚ Πειραιά 

 6
ο
 Λύκειο Αχαρνών 

 Α ΄τάξη 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ν. Σμύρνης 

 1
ο
 ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής 

 ΙΕΚ Ηλιούπολης 

 Ομάδα προσφύγων από την ΜΚΟ Έλιξ 

 Δ΄τάξη , Έ΄τάξη 5
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου 

 Κεφαλληνιακή Ένωση το Δολίχιον 

 21
ο
 Λύκειο Αθηνών 

 3
ο
 ΓΕΛ Αλίμου, μαθητές β΄Λυκείου 
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 Ελληνική Εταιρία Θεραπείας και Παρηγορητικής Φροντίδας ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. 

 Φοιτητές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Ε΄τάξη 9
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου 

 Φοιτητές τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ 

 Ομάδα προσφύγων του Σωματείου Caritas Hellas 

 Φοιτητές της ΑΣΚΤ 

 Μαθητές Α΄Λυκείου της Σχολής Μωραΐτη 

 Μαθητές 19
ου

 Γενικού Λυκείου 

 Πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση 

Το πλήθος των εκπαιδευτικών δράσεων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του project στην Αθήνα είναι 

αρκετά μεγάλο, κυρίως αποτελείται από μαθητές και φοιτητές, ωστόσο, υπάρχουν στο κοινό που 

παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικοί αλλά και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες 

πληθυσμού, στην πλειοψηφία τους Έλληνες πολίτες αλλά και αλλοεθνείς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

διεξαγωγή θεατρικής παράστασης σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου των μαθητών του 2
ου

 

Λυκείου Αμαρουσίου, οι οποίοι ανέβασαν παράσταση με τίτλο «Φωνές Ικεσίας», εμπνευσμένη από το 

project
9
. Μαθητής που επισκέφτηκε και φωτογράφισε την έκθεση κέρδισε βραβείο φωτογραφίας σε 

διαγωνισμό,
10

 ενώ διεξήχθησαν και συναντήσεις στο πλαίσιο των επισκέψεων στην έκθεση, κατά τις 

οποίες οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, μπροστά από τα πορτρέτα τους, μοιράστηκαν με το κοινό την εμπειρία 

τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.  

Η διαφοροποιημένη προσέγγιση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι εμφανής ως προς την διαχείριση 

και ευαισθητοποίηση σύγχρονων κοινωνικών θεμάτων, όπως η μετανάστευση. Εκτός από τη θεματική 

επιλογή της συγκεκριμένης δράσης προσελκύει κοινό διαφορετικών κατηγοριών με στόχο την 

προώθηση του διαλόγου και την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ της μειονοτικής ομάδας που ζητά την 

ένταξή της και της κοινωνίας υποδοχής. Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το μουσείο φέρνει σε 

επαφή τους πρόσφυγες με τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής στο πλαίσιο μίας διαλεκτικής κρίσιμης και 

αναγκαίας για την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Ως φορέας εξουσίας, το μουσείο, 

εκτός από την καινοτόμα δράση του μέσω της αφήγησης, δίνει «φωνή» στους πρόσφυγες, κάνοντάς 

τους ορατούς και ισότιμους συνομιλητές και νομιμοποιώντας την ύπαρξή τους απέναντι στην κυρίαρχη 

ομάδα. Αναδεικνύει τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία στηριζόμενο στο θεμελιώδες δικαίωμα του 

αυτοπροσδιορισμού και της ελεύθερης έκφρασης, καθώς και στο δικαίωμα στα όνειρα για το μέλλον. Η 

                                                           

9
 http://www.faceforward.gr/theatriki-parastasi-mathitwn-2ou-lukeiou/ 

10
 http://www.faceforward.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-

%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7-

%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF/ 

http://www.faceforward.gr/theatriki-parastasi-mathitwn-2ou-lukeiou/
http://www.faceforward.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF/
http://www.faceforward.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF/
http://www.faceforward.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF/
http://www.faceforward.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF/
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μουσειακή εκπαίδευση εδώ έχει μεγάλη πολιτική σημασία, διότι προωθεί το σεβασμό στην πολιτισμική 

ετερότητα, την απαλλαγή από στερεότυπα και προκαταλήψεις με βάση δημοκρατικές αρχές, 

περιορίζοντας την κοινωνική ανισότητα και τον αποκλεισμό. Το μουσείο μέσω των εκπαιδευτικών του 

δράσεων λειτούργησε διπλά: «νομιμοποίησε» την παρουσία των προσφύγων δίνοντάς τους βήμα και 

άρα ορατότητα από την κυρίαρχη ομάδα, ενώ παράλληλα μετέτρεψε το κοινό σε  «επικυρωτές» της 

αποδοχής ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, οι συμπληρωματικές δράσεις, 

από τις οποίες εμπνεύστηκαν μέλη του κοινού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είδαμε παραπάνω 

(θεατρική παράσταση, έκθεση φωτογραφίας κ.ά.), λειτούργησαν ως κοινωνικοί πολλαπλασιαστές που 

βοήθησαν στην ένταξη των προσφύγων από την πλευρά της κυρίαρχης ομάδας.  

 

5.2. Η τέχνη ως ερέθισμα  

Οι αφηγήσεις των συμμετεχόντων, που προέκυψαν από τα βιωματικά εργαστήρια στα οποία έλαβαν μέρος, 

ξεκινούσαν με αφορμή το σχολιασμό δώδεκα επιλεγμένων έργων σύγχρονης τέχνης του ΕΜΣΤ 

(Παράρτημα Ι). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μοιραστούν τα συναισθήματα, τις αγωνίες τους, τις ελπίδες 

και τα όνειρα  τους για το μέλλον, συζητώντας πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα.  

Η ένταξη της τέχνης στη ζωή αποτελεί μέσο αποφόρτισης και χαλάρωσης, οδηγώντας τον άνθρωπο σε ένα 

καταφύγιο ψυχικής ανασυγκρότησης. Η τέχνη βοηθάει στην διαφυγή από δύσκολα συναισθήματα, 

ψυχαγωγεί και προσφέρει λύσεις στα αδιέξοδα με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Ο άνθρωπος από 

καταβολής κόσμου κατέφευγε στην τέχνη για να εκδηλώσει βαθύτερα συναισθήματα, όπως ο φόβος, ο 

ενθουσιασμός, η ανάγκη για φυγή από όσα επίγεια τον απασχολούν. Όπως αναφέρουν οι Βreton & 

Armstrong στην Τέχνη της Θεραπείας (2014), η τέχνη μπορεί να προσφέρει μία μεγαλοπρεπή και πολύ 

πλεονεκτική θέση προκειμένου να επιθεωρήσουμε τα βάσανα της κατάστασής μας, διότι η τέχνη έχει αυτή 

τη μοναδική λειτουργία να μας προκαλεί ρίγη συγκίνησης, να μας κινητοποιεί, να μας ανυψώνει το ηθικό 

και να χαλιναγωγεί τα πάθη μας. Τα μουσεία ως θεματοφύλακες της τέχνης έχουν να επιτελέσουν 

σημαντικό ρόλο στη μετουσίωση της. Ένα έργο τέχνης βοηθά να επιστρέψουν μέσα μας τα χαμένα 

κομμάτια του χαρακτήρα μας και ενισχύει την αυτογνωσία μας. Καθώς είναι αρκετά δύσκολο να 

μοιραστούμε τις εμπειρίες μας με τους άλλους, ειδικά όταν οι εμπειρίες είναι δύσκολες, οι λέξεις 

αποδεικνύονται αδέξιες. Ωστόσο μία εικόνα μπορεί να δώσει το ερέθισμα να αναδείξουμε εκείνες ακριβώς 

τις πτυχές της εμπειρίας που δυσκολευόμαστε να αρθρώσουμε (στο ίδιο). 

Όπως αναφέρει ο Beshr από τη Συρία σε μία από τις αφηγήσεις του project: «Όλα τα έργα που είδαμε στο 

μουσείο
 
έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.. Όλα είχαν πολλά κρυμμένα νοήματα και, 

για να τα ανακαλύπτουμε, έπρεπε να συγκεντρωθούμε πολύ καλά στην εικόνα. Εγώ δεν μπορούσα να πάρω τα 
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μάτια μου από τα έργα, δεν έβλεπα τίποτε άλλο γύρω μου. Όλα μιλούσαν για τη ζωή, για τα συναισθήματα, για 

τα πάντα, με έναν τρόπο συμβολικό». 

Τα έργα του ΕΜΣΤ εμφανίστηκαν στο λόγο των αφηγητών ποσοτικά από τους συμμετέχοντες με την 

παρακάτω σειρά (από το λιγότερο σχολιασμένο στο περισσότερο σχολιασμένο): 

 Μόνα Χατούμ, Fix it, 2004 1 φορά 

 Γιαέλ Κανάρεκ, Heart in Heart, 2004, 2 φορές 

 Κώστας Τσόκλης, Πορτρέτα, 1986, 3 φορές 

 Τζανίν Αντονί, Slumber, 1994, 4 φορές 

 Κωστής Βελώνης, Σουηδικό ιπτάμενο χαλί, 2001, 5 φορές 

 Ντο Χο Σου, Σκάλα ΙΙ, 2004 5 φορές 

 Κώστας Τσόκλης, Το καμακωμένο ψάρι, 1985, 5 φορές 

 Αλέξανδρος Γεωργίου, Αθήνα, Παρθενώνας, 2007-2008, 6 φορές 

 Κιμσούτζα, Μποτάρι, 2005-2017, 6 φορές 

 Μπία Ντάβου, Ιστία, 1981-1982, 6 φορές 

 Μπιλ Βιόλα, Η Σχεδία, 2004, 7 φορές 

 Βλάσης Κανιάρης, Το Κουτσό, 1974, 10 φορές. 

Με βάση τις αναφορές των έργων στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων, παρατηρείται ότι περισσότερο 

σχολιάστηκε το έργο Το Κουτσό (πρόκειται για μία εγκατάσταση με ανθρώπινες φιγούρες), διότι τους 

θύμιζε παιχνίδι που έπαιζαν ως παιδιά και επομένως την παιδική τους ηλικία όσο και την κατάστασή τους 

την τωρινή, ως πρόσφυγες, τι χρειάστηκε να αφήσουν πίσω στις πατρίδες τους, κυρίως τα ψυχικά κομμάτια 

που έχουν αφήσει εκεί. Το έργο Σχεδία, συνειρμικά τους θύμιζε το ταξίδι τους, τις δυσκολίες και τους 

φόβους τους. Η Σχεδία τους προκαλούσε μάλλον αρνητικά συναισθήματα, ενθυμούμενοι το ταξίδι και τι 

άφησαν πίσω τους. Το Μποτάρι θύμισε σε όλους όσοι το σχολίασαν, τις πατρίδες τους, ενώ με το έργο 

Καμακωμένο ψάρι, ταύτισαν τους εαυτούς τους με την εικόνα του παγιδευμένου ψαριού. Το έργο Slumber, 

όπως και το Σουηδικό Ιπτάμενο Χαλί, ανέσυρε εικόνες της πατρίδας τους και της καθημερινότητάς τους πριν 

το ταξίδι. Ενδιαφέρον έχει ότι το έργο Heart in Heart σχολιάστηκε δύο μόνο φορές από δύο γυναίκες, που 

εκδιώχθηκαν για τη σεξουαλική ταυτότητά τους και τις προτιμήσεις τους. Τέλος, θετικά συναισθήματα 

προέκυψαν από το έργο του Αλέξανδρου Γεωργίου Αθήνα, Παρθενώνας, όπου ταύτιζαν στην αφήγησή τους 

τον Παρθενώνα είτε με ναό, είτε με την ομορφιά των αρχαίων πολιτισμών, είτε με τη νέα αρχή και τη 

δύναμη κόντρα στις αντιξοότητες της ζωής. Η Σκάλα ΙΙ, τους εισήγαγε σε ένα κόσμο μάλλον ονειρικό, είτε 

παραδεισένιο, μίλησαν για την προσπάθεια και την άνοδο που πρέπει να κάνουν στις νέες κοινωνίες 

υποδοχής και ένταξης με όλο το βάρος που έχουν αφήνοντας πίσω τις πατρίδες τους. Οι συμμετέχοντες 

ερμηνεύουν το σύνολο των έργων πάντα σε σχέση με αυτούς, δεν είναι αποκομμένοι από αυτά. Τα έργα τα 

διαβάζουν με βάση εμπειρίες δικές τους, εμπλέκονται και οι ίδιοι, ανασύρουν μνήμες συχνά οδυνηρές σε 
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σχέση με το παρελθόν, είτε προβάλλουν οι ίδιοι στο παρόν τους φόβους τους αλλά και τις  προσδοκίες τους 

για το μέλλον. 

 

 

 

5.3. Ανάλυση των αφηγήσεων  

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας, οργανώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι παρακάτω άξονες, με βάση 

τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν τα υποκείμενα την ιστορία τους, 

προσφέρει πλήθος μηνυμάτων, τα οποία μεταβιβάζουν όχι μόνο πληροφορίες αλλά και πράξεις, 

συμπεριφορές, βιώματα, κοινωνικές αξίες και ηθικές προτροπές (Ψύλλα Μ., 1998:74). Σε κάθε μήνυμα 

υπάρχει μία κυριολεκτική σημασία που είναι έκδηλη αλλά και πλήθος υπολανθάνοντα νοήματα που 

παραπέμπουν στο ρόλο των συμβόλων στην κοινωνική ζωή.  (στο ίδιο:80). Μέσα από την κωδικοποίηση 

των σκέψεων και των ιδεών των συμμετεχόντων που προέκυψαν από το λόγο τους με στόχο να εκτεθούν τα 

νοήματα που περιέχονται σε αυτές, προέκυψαν πέντε άξονες σε σχέση με την έκφραση συναισθημάτων και 

τη διαχείρισή του τραύματος τους, την ανάγκη για να ανήκουν στην κοινότητα και άρα να ενταχθούν, την 

εμπειρία και την πραγματικότητά τους στο παρόν, τις προσδοκίες και τα όνειρά τους για το μέλλον καθώς 

και το ρόλο του πολιτισμού στη γεφύρωση των διαφορών. 

 

5.3.1. Διαχείριση του τραύματος 

Η αναγνώριση των συναισθημάτων είναι σημαντική για την κοινωνική ένταξη. Η ικανότητα αναγνώρισης 

των συναισθημάτων επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν καλύτερη επίγνωση των κοινωνικών τους 

σχέσεων (Nowicki & Carton, 1997), να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους και να ανταποκριθούν με 

τρόπους που είναι κατάλληλοι και χρήσιμοι για την επίτευξη στόχων, ενώ αντίθετα αυτοί που 

δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα συναισθήματά τους και να τα εκφράσουν είναι συχνά κοινωνικά 

απομονωμένοι (Izard, 1989). 

 Τα συναισθήματα τα οποία εκφράστηκαν προέκυψαν ως αντίδραση από την οπτική επαφή με έργα 

σύγχρονης τέχνης του ΕΜΣΤ (Παράρτημα Ι). Μέσω των έργων οι συμμετέχοντες παροτρύνθηκαν να 

μιλήσουν για τη συναισθηματική τους κατάσταση, να διαχειριστούν το τραύμα τους, να ανακινήσουν 

επίπονες εντός τους διαδικασίες σε σχέση με το παρελθόν τους, τη μνήμη και τη νοσταλγία, το φόβο, τον 

πόλεμο, τον κίνδυνο, τις συγκρούσεις, την απογοήτευση και να το επουλώσουν, ώστε να νιώσουν ελπίδα 

ξανά για το μέλλον τους. 

Ο Αmin, μαθητής από το Ιράν εκδήλωσε αρνητικά συναισθήματα με αφορμή το έργο Ιστία της Μπίας 

Ντάβου: «μου προκάλεσε σύγχυση, με αναστάτωσε… οι διαφορετικές κατευθύνσεις των ιστίων μου θύμισαν 
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την πραγματικότητα στη χώρα μου σήμερα, τα ιστία είναι σαν τις διαφορετικές ομάδες στο Ιράν… που 

συγκρούονται και έχουν διαρκώς διαμάχες». Ο Azizi από την Συρία αναφέρει: «εγώ ήμουν δύο χρονών όταν 

ξεκίνησε ο πόλεμος στην πατρίδα μου και, καθώς μεγάλωνα, έβλεπα να ξεσπά ο ένας πόλεμος μετά τον άλλον 

και τη χώρα να ισοπεδώνεται. Είναι οδυνηρό να βλέπεις από τη μια μεριά τον άμαχο πληθυσμό να υποφέρει 

και από την άλλη τις βόμβες να συνεχίζουν να πέφτουν… Όμως, δεν μου αρέσει να μιλάμε συνέχεια για τον 

πόλεμο και τις συνέπειες που έχει στη ζωή των ανθρώπων. Αυτές οι συζητήσεις με επηρεάζουν και γυρίζω 

σπίτι ταραγμένος».   

Ο Beshr από τη Συρία ερμηνεύοντας το συμβολισμό του έργου Σχεδία αναφέρει: «Από το βλέμμα του 

φαίνεται ότι είναι κουρασμένος, ότι έχει φύγει πρόσφατα από την πατρίδα του και είναι απορροφημένος στα 

προβλήματά του. Όλοι θέλουν να πουν κάτι, αλλά κανένας δεν μιλάει. Μέχρι που έρχεται το νερό και τους 

χτυπάει σαν κύμα… Μέχρι που από κάπου έρχεται αυτή η βίαιη δύναμη και τους αναγκάζει κάτι να πουν, κάτι 

να κάνουν – να ξυπνήσουν. Γι’ αυτό, το χτύπημα από το νερό εγώ το βλέπω θετικά. Το κύμα, η δύναμη αυτή 

που επιτίθεται στους ανθρώπους, είναι που τους λέει: ξυπνήστε!».  

Ο Beshr ταυτίζεται με το πρόσωπο στο έργο, με την κούραση και τα προβλήματα, με την απομόνωση, το 

ορμητικό κύμα όμως του δίνει ελπίδα, η «δύναμη που επιτίθεται στους ανθρώπους» τον παρακινεί να 

συνεχίσει, είναι η ίδια η ζωή.  Η Bibiche από το Κονγκό στο λόγο της αναφέρεται σε κάποιον από την 

ομάδα του βιωματικού εργαστηρίου: «Θέλω όμως να του πω ότι καλό είναι να διώξει από μέσα του την 

απόγνωση που τον εγκλωβίζει. Εγώ, βλέποντας αυτό το έργο, ένιωσα τελικά αισιοδοξία επειδή σκέφτηκα ότι 

έχω ξεπεράσει κάτι πολύ δύσκολο. Έζησα μια τραγωδία, αλλά τελικά έφτασα στην Ελλάδα και, τώρα πια, είμαι 

έτοιμη να ξεκινήσω μια καινούργια ζωή, βγάζοντας από μέσα μου την απόγνωση». Αναγνωρίζει την τραγωδία 

που έζησε, τις δυσκολίες και την απόγνωσή της. Έχει ανάγκη να ξεκινήσει μία νέα ζωή στην Ελλάδα. 

Ο Daas, μαθητής από τη Συρία, μιλάει για μία σημαντική του απώλεια: «Ο λόγος για τον οποίο δεν μου 

αρέσουν οι αποχωρισμοί είναι ότι, στη Συρία, έχασα τη μητέρα μου και πολλούς στενούς μου φίλους, άτομα 

που εμπιστευόμουν και που μπορούσαν να με στηρίζουν. Δεν θέλω να χάνω άλλους ανθρώπους από τη ζωή 

μου και, όταν στον δρόμο βλέπω οικογένειες, συγκινούμαι και ένα δάκρυ κυλάει από τα μάτια μου».  

Ο Kοurosh από το Ιράν περιγράφει τη δυσκολία του ξεριζωμού, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται ότι η 

ένταξη στη χώρα υποδοχής περιλαμβάνει την προσαρμογή και την ανοιχτή επικοινωνία: «Είναι δύσκολο να 

είσαι πρόσφυγας – να έχεις φύγει από την πατρίδα σου. Στην αρχή, τουλάχιστον. Aλλάζει ριζικά η ζωή σου, η 

καθημερινότητά σου, και σου λείπει η οικογένεια, οι γονείς και η χώρα σου. Γι’ αυτό χρειάζεται να ανοιχτείς, 

να προσαρμοστείς και να ενσωματωθείς στη χώρα υποδοχής». Η Patricia από το Καμερούν περιγράφει τη 

στιγμή που τελείωσε το ταξίδι, τα συναισθήματα ανακούφισης και νίκης απέναντι στον ίδιο το θάνατο: «τη 

στιγμή που μόλις φτάσαμε στη στεριά, βγήκαμε από το φουσκωτό και κλαίγαμε όλοι μαζί από χαρά. Είναι ένα 

πολύ δυνατό συναίσθημα που δύσκολα περιγράφεται. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς την ύπαρξή σου 

καθώς και το πόσο κοντά στο θάνατο μπορείς να βρεθείς ανά πάσα στιγμή. Όμως, μόλις πατήσαμε το πόδι στη 
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στεριά, είχαμε ήδη σημειώσει την πρώτη μας νίκη – μια νίκη ενάντια στο θάνατο. Αυτό που ζήσαμε ήταν σαν 

μια μετάβαση από το σκοτάδι στο φως». 

 Η  Reem, 26 ετών Συρία, περιγράφει την απώλεια: «Ξέρετε, στη Συρία όλοι μας έχουμε χάσει κάποιο 

κοντινό μας πρόσωπο είτε στον πόλεμο, είτε στη θάλασσα, είτε επειδή βρίσκεται σε άλλη χώρα και έχουμε 

χάσει τα ίχνη του…». Σε άλλο σημείο της αφήγησης της ζητά χρόνο να επουλώσει την τραυματική της 

εμπειρία, η οποία είναι διπλή: φόβος να μείνει στην πατρίδα της αλλά και φόβος του ταξιδιού, της 

θάλασσας «όποτε βλέπουμε κάποια εικόνα που δείχνει θάλασσα, θυμόμαστε το ταξίδι μας [και], όταν 

βλέπουμε μια βαλίτσα, θυμόμαστε τα πράγματα που πήραμε μαζί μας από την πατρίδα. Είναι μια δύσκολη 

ψυχολογική κατάσταση. Χρειαζόμαστε χρόνο για να την ξεπεράσουμε. Για αυτό, οτιδήποτε βλέπουμε, το 

συνδέουμε με τον πόλεμο και την περιπέτειά μας. Ακόμα και τώρα πετάγομαι στον ύπνο μου και νιώθω ότι 

βρίσκομαι στη Συρία. Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμη για να συνηθίσω και να το ξεπεράσω».  

Η Bibiche προσπαθεί να ξεπεράσει την απογοήτευση, τον εγκλωβισμό που ένιωθε στην πατρίδα της, το 

φόβο του θανάτου αλλά και την προσπάθεια για μία καλύτερη ζωή, την ελπίδα: «Στο έργο με το 

καμακωμένο ψάρι …είδα να συμβολίζεται η ελπίδα. Όταν η ελπίδα σταματήσει να υπάρχει ή όταν 

τραυματιστεί, τότε, με το πέρασμα του χρόνου, μας δημιουργείται η αίσθηση της απογοήτευσης. Εάν ο 

άνθρωπος, στην πορεία του από τα νιάτα προς τα γηρατειά, χάσει την ελπίδα του, είναι σαν να περνάει από τη 

ζωή στον θάνατο. Πιστεύω όμως ότι ακόμα και αν αισθάνεται κάνεις φυλακισμένος – παγιδευμένος – όπως 

το ψάρι που είναι το κεντρικό θέμα του έργου, δεν πρέπει να εγκαταλείπει τις προσπάθειες, όπου και αν 

βρίσκεται, όσο εγκλωβισμένος και αν αισθάνεται.. Για μένα που είμαι πρόσφυγας, το ψάρι μπορεί επίσης να 

συμβολίζει όλη αυτή την κατάσταση εγκλωβισμού την οποία έχω βιώσει: πρώτα τα τραγικά γεγονότα που 

έζησα στη χώρα μου, μετά όλο αυτό το πάρα πολύ δύσκολο και επίπονο ταξίδι που έκανα για να φύγω, και, 

τώρα, το τραυματισμένο παρόν μου …Τα νήματα που βλέπω στο έργο της Τζανίν Αντόν συμβολίζουν τον 

πόνο και την προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλλουμε για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε». 

Ο Yaser, 27  ετών, αναφέρεται στον πόλεμο, στην τραυματική εμπειρία του ταξιδιού του και στο φόβο του 

θανάτου: «Ο λόγος, όμως, που εγώ, έχοντας κουρδική καταγωγή, αναγκάστηκα να φύγω από τη Συρία αφότου 

ξέσπασε πόλεμος, είναι τελείως διαφορετικός και όσα πέρασα μέχρι να φτάσω ως εδώ είναι αδύνατον να τα 

ξεχάσω, όσος χρόνος κι αν περάσει. Μαζί μου στη βάρκα είχα τη γυναίκα μου και τον γιό μου που ήταν τότε 

μωρό. Ξαφνικά, η μηχανή της βάρκας σταμάτησε, μείναμε καταμεσής της θάλασσας και κανείς δεν μπορούσε 

να την κάνει να ξαναπάρει μπρος. Όλοι πανικοβληθήκαμε. Νομίζαμε ότι θα μείνουμε εκεί και θα 

πεθάνουμε». 

Οι παραπάνω αφηγήσεις κινούνται γύρω από την έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, το 

φόβο των συγκρούσεων και του πολέμου, την κούραση και την απομόνωση, την απόγνωση και την 

απώλεια, το ρεαλιστικό φόβο του θανάτου για τους ίδιους και τους αγαπημένους τους αλλά και την 

ανακούφιση, την ελπίδα και τη χαρά. Ο φόβος εμπεριέχεται σε πολλές αφηγήσεις, είτε κυριολεκτικά είτε 

ερμηνευτικά και σε αντίστιξη του φόβου η ανάγκη για ασφάλεια αναδύεται έντονα. Ο Αzizi αφηγείται: 
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«Είναι πολύ δύσκολο να είσαι νέος άνθρωπος και να μην μπορείς να βρεις ένα ασφαλές μέρος στη χώρα σου 

για να ζήσεις… δεν μπορεί να κατανοήσεις τι σημαίνει να βγαίνεις από το σπίτι σου για να διανύσεις μια 

ελάχιστη απόσταση και να μην είσαι σίγουρος αν θα γυρίσεις πίσω ζωντανός. Αυτά τα πράγματα εδώ 

θεωρούνται δεδομένα» 

Αντίστοιχα και ο Bryan, μαθητής από τη Ζιμπάμπουε: «Αισθάνομαι ασφάλεια μέσα στο σπίτι μου. Το ίδιο 

και όταν βγαίνω βόλτα στην Αθήνα, στο κέντρο ή στη γειτονιά που μένω.» 

Ο Hassan, μαθητής από το Πακιστάν περιγράφει την τραυματική του εμπειρία και το φόβο που βίωσε και 

ταυτίζει την ίδια τη ζωή με την ανάγκη για ασφάλεια: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω, αλλά, δόξα τω Θεώ, είμαι 

ακόμα ζωντανός. Όμως, ο φόβος έχει μείνει μέσα μου ύστερα από αυτό. Δεν τη φοβάμαι τη θάλασσα, αλλά 

όταν φυσάει αέρας και σηκώνονται τα κύματα, θυμάμαι τι πέρασα στη βάρκα και δεν νιώθω καλά…Μπορώ να 

πω ότι, μετά από αυτό το δύσκολο ταξίδι που έκανα μέχρι να φτάσω εδώ, έμαθα τι σημαίνει ζωή. Γνώρισα τι 

σημαίνει σιγουριά και ασφάλεια και πώς πρέπει να ζήσουμε από εδώ και πέρα». Ο Μahdi, μαθητής από το 

Ιράν, περιγράφει το ίδιο, την πρωταρχική ανάγκη για ασφάλεια: «το Σουηδικό ιπτάμενο χαλί του Κωστή 

Βελώνη… Έτσι όπως είναι κυματιστό, μου θύμισε το σχήμα ενός γλάρου που πετάει για να φύγει από μια χώρα 

που κάνει κρύο και να πάει σε μια άλλη που κάνει ζέστη. Έτσι και εγώ ήθελα να φύγω από τη χώρα μου. 

Συνέχεια αυτό έλεγα, ότι θέλω να φύγω, γιατί δεν μου άρεσε η κατάσταση εκεί. Δεν ήμουν ασφαλής». Σε άλλο 

σημείο ο Yaser, 27 ετών από την Συρία, αφηγείται με αφοπλιστικό ρεαλισμό: «Σημασία έχει η αίσθηση της 

ασφάλειας που νιώθω μέσα στο σπίτι και ότι έξω δεν πέφτουν πύραυλοι». 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο σύνολο των αφηγήσεων συμβαδίζουν τα αρνητικά συναισθήματα με τα θετικά, 

ο φόβος και η ασφάλεια, ο θάνατος και η ελπίδα. Μοιάζει να προκύπτει μία δυναμική σχέση ανάμεσα στην 

απόγνωση και την αισιοδοξία, τα αρνητικά συναισθήματα να τροφοδοτούν τα θετικά και το ανάποδο. 

Οι παραπάνω αφηγήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι τραυματικές εμπειρίες που βιώνουν οι πρόσφυγες, 

καταστρέφουν την αίσθηση της ασφάλειας και τη σύνδεση της αίσθησης ελπίδας στον κόσμο. Το αίσθημα 

της ασφάλειας είναι πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να 

ζήσει ελεύθερο το άτομο και να λειτουργήσει αρμονικά στην κοινωνία. Το κλειδί για την επούλωση από το 

τραυματικό άγχος είναι η αφήγηση (story-telling) των ιστοριών τους, διότι επουλώνει τα τραύματά τους και 

τούς μετατρέπει από αντικείμενα σε υποκείμενα, ικανά μέλη μιας ομάδας, κοινωνικής ή άλλης 

συλλογικότητας, ώστε να αναλάβουν το νήμα της ζωής τους από την αρχή. Η ανάκαμψη του τραύματος 

ξεκινά από τη στιγμή που το υποκείμενο βγαίνει από την εμπειρία και η διαδικασία ανάκτησης θα είναι 

ισχυρότερη αν μπορεί να ανακατασκευαστεί ό,τι το τραύμα απομάκρυνε: την ασφάλεια, την επανασύνδεση 

με τους άλλους και την αποκατάσταση της αίσθησης ελπίδας. Ένας από τους ισχυρότερους τρόπους προς 

αυτή την ανακατασκευή είναι μέσα από την προσωπική αφήγηση, διότι τα ανθρώπινα όντα έχουν μια 

βασική ανάγκη να κατανοήσουν. Αυτό προέρχεται από μια εγγενή τάση να οργανώνονται εμπειρίες. Όταν 

βιώνεται όμως ένα τραύμα, το άγχος της εμπειρίας προκαλεί τον κατακερματισμό της ψυχοσύνθεσης και 

χάνεται ο χάρτης που οδηγεί στην κατανόηση. Η αφήγηση λοιπόν του τραύματος βλέπουμε ότι επιτρέπει 
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ακριβώς αυτό, την ευκαιρία για κατανόηση και αναδιοργάνωση της αίσθησης του εαυτού μας, διότι 

μετατρέπει το ανοίκειο σε οικείο και το ανείπωτο σε ομιλία, οδηγώντας στην κατανόηση και άρα στην 

επούλωση. (Psychology  Today, 2014, 6).  

Ο καθηγητής Frank Neuner, κλινικός ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Bilefeld στη Γερμανία, μέσω ενός 

πιλοτικού προγράμματος του οποίου διηύθυνε, υποστήριξε πως η αφήγηση μπορεί να θεραπεύσει 

αποτελεσματικά το τραύμα στους πρόσφυγες που έχουν βιώσει πολλαπλά και σύνθετα τραύματα, όπως 

πόλεμο, φυγή ή βασανιστήρια, διότι το μετατραυματικό άγχος εμποδίζει τη γνωστική λειτουργία και με τη 

σειρά του, την εκμάθηση γλωσσών και άρα την προσαρμογή. Είναι προς το συμφέρον κάθε κοινωνίας να 

συμβάλλει στην προσαρμογή των προσφύγων στη χώρα υποδοχής και φιλοξενίας, ώστε να καταστήσει τους 

ανθρώπους λειτουργικούς για να συνεισφέρουν στην κοινωνία. "Επίσης, είναι προς το δικό μας συμφέρον να 

συμβάλλουμε στην προσαρμογή των προσφύγων στη χώρα μας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που λειτουργούν, 

χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία». (UNSW, 2018, 7). 

 

 

5.3.2. Ανάγκη για «ανήκειν» 

 

Μία άλλη διάσταση, που πολλοί από τους συμμετέχοντες ανέδειξαν μέσω των βιωματικών αφηγήσεών τους 

και η οποία είναι εγγενής συνθήκη για την κοινωνική ένταξη, είναι η ανάγκη για ενότητα και επομένως για 

αρμονική συμβίωση. Η Bibiche από το Κονγκό αναφέρει στην αφήγησή της ότι η ύπαρξη ενότητας μεταξύ 

των μελών της κοινωνίας δίνει τη δυνατότητα αρμονικής συμβίωσης και προσωπικής ανάπτυξης του κάθε 

ατόμου ξεχωριστά: «Μετά από όσα μας έχουν συμβεί, είμαστε πλέον εδώ όλοι μαζί, ενωμένοι. Εγώ ζω σε ένα 

κτίριο με επτά ορόφους, όπου ζούμε μαζί άνθρωποι από διάφορα κράτη, από διαφορετικές θρησκείες, 

μουσουλμάνοι, χριστιανοί, όλοι. Το να ζούμε ενωμένοι το μάθαμε εδώ...Και όπως λένε όλες οι θρησκείες, 

χρειάζεται να γίνουμε η γροθιά της γροθιάς μας. Μόνο έτσι, πραγματικά ενωμένοι, σε μια χώρα που δίνει τη 

δυνατότητα αυτής της ένωσης, μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε και να φτιάξουμε από την αρχή μια 

καινούργια ιστορία». Ο John, μαθητής από τη Ζιμπάμπουε, μιλάει για την ίδια ανάγκη, αναφέροντας ότι η 

κοινωνική απομόνωση δεν ευνοεί την διατήρηση της ενότητας και της ειρήνης, ενώ αντιλαμβάνεται την 

ανάγκη της θυσίας κομματιού του εαυτού για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής: «Η Σχεδία του Μπιλ 

Βιόλα δείχνει πολλούς διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους που ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό και είναι 

απορροφημένος στον εαυτό του χωρίς να κοιτάει τον διπλανό του. Στη συνέχεια, δείχνει το πού μπορεί να 

οδηγήσει αυτή η κατάσταση, όταν δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι ενωμένοι, δεν τους ενδιαφέρει η διατήρηση 

της ειρήνης και δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν κάτι από τον εαυτό τους με σκοπό την ενότητα».  

Αυτή η «θυσία» του εαυτού για τη διατήρηση της ενότητας  εμπεριέχει την επικοινωνία με τον «άλλο», το 

«μοίρασμα» και το σεβασμό στο διαφορετικό. Ο Carlos από τη Συρία περιγράφει τα βιωματικά εργαστήρια 
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στα οποία λαμβάνει μέρος: «το αντίθετο συμβαίνει στην αίθουσα του μουσείου όπου συναντιόμαστε· ενώ 

είμαστε όλοι διαφορετικοί άνθρωποι και σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο, διαπιστώνουμε ότι ο ένας 

σέβεται την άποψη του άλλου και επιπλέον ότι μοιραζόμαστε κοινά συναισθήματα. Έτσι, ενώ το έργο εκφράζει 

σύγκρουση –για εθνικούς, φυλετικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους– εμείς εδώ μεταδίδουμε ένα άλλο 

μήνυμα για το παρόν και το μέλλον: ακόμα και αν είμαστε διαφορετικοί, έχουμε κοινά στοιχεία που μας 

ενώνουν και μεταξύ μας υπάρχει αλληλοσεβασμός. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της 

ομάδας…Όταν υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, συνεννόηση και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας 

κοινωνίας, τότε η κοινωνία αυτή προοδεύει».  

Ο Ghassan, 59 ετών από τη Συρία παροτρύνει μέσω της αφήγησής του: «Πρέπει να ενωθούμε, να είμαστε 

όλοι μαζί και αγαπημένοι, να υπάρχει ένα χέρι βοηθείας για όλους και να σταματήσει όλη αυτή η καταστροφή. 

Και οι ευρωπαϊκές και οι αραβικές χώρες χρειάζεται να προσπαθήσουν και να σταματήσουν τον πόλεμο για να 

ενωθούμε και να είμαστε αγαπημένοι, όλοι οι λαοί, όλοι οι άνθρωποι. Να υπάρχει ειρήνη…Ελάτε να 

ενωθούμε και να γίνουμε ένα χέρι για να βοηθήσουμε τις χώρες που έχουν ανάγκη και να προχωρήσουμε». 

Είναι σημαντική η ανάγκη για ενότητα, αλληλοσεβασμό και επικοινωνία. Η δυνατότητα ελεύθερης 

έκφρασης είναι κομβικής σημασίας για την ένταξη, όπως περιγράφει η Patricia από το Καμερούν:  «Στη 

χώρα μου, δεν μπορούσα να εκφραστώ ελεύθερα, ενώ, από την πρώτη στιγμή που πάτησα σε ελληνικό έδαφος, 

μου δημιουργήθηκαν θετικά συναισθήματα και πήρα την απόφαση να μείνω εδώ». 

Η ευκαιρία που τούς δίνεται μέσω του συγκεκριμένου project μοιάζει σημαντική για εκείνους, αποκτούν 

«φωνή» και άρα υπόσταση, ύπαρξη, μεταβάλλονται από παθητικά αντικείμενα σε ενεργά υποκείμενα. Όπως 

αφηγείται ο Carlos: «Μέσω της Τέχνης, η φωνή σου μπορεί να φτάσει σε πολλούς ανθρώπους και πολλούς 

τόπους. Μπορείς να κάνεις κριτική ανάλυση σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα και να συμβάλλεις με θετικό 

τρόπο να λυθούν κοινωνικά προβλήματα». Ο νεαρός Hassan από το Πακιστάν αναρωτιέται πόσοι θα τον 

γνωρίσουν, μοιάζει να έχει μεγάλη σημασία η ορατότητά του από τους άλλους, τον κάνει σημαντικό, 

αποκτά υπόσταση, άρα ύπαρξη: «Σκέφτομαι πόσος κόσμος θα μας γνωρίσει μέσα από τα πορτρέτα μας. Θα 

έχει πολύ ενδιαφέρον, γι’ αυτό και θα επισκέπτομαι συχνά την έκθεση».  

Η σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία αποβλέπει κυρίως, στον αλληλοσεβασμό της κουλτούρας και στην 

ειρηνική κοινωνική συνύπαρξη των ανθρώπων, με σεβασμό στην ετερότητα. Όλες οι έννοιες που 

αναδύθηκαν σε σχέση με την ανάγκη για ενότητα, τον αλληλοσεβασμό και την ελεύθερη έκφραση είναι 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση και τη συνοχή.  

 

5.3.3. Η πραγματικότητα στο παρόν 

Κατά τη διάρκεια της αφήγησης οι συμμετέχοντες περιγράφουν το παρόν και την πραγματικότητά τους, 

όπως τη βιώνουν στο σήμερα με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες στη χώρα υποδοχής, τις υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους, τη διαπραγμάτευση με το παρόν και τι αναζητούν στο σήμερα για τους εαυτούς 

τους.  
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Το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

Σημαντική παράμετρος για την τωρινή τους κατάσταση, όπως αυτή αναδύεται από την ανάλυση, είναι η 

ανάγκη για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η ανάγκη για εκπαίδευση, μόρφωση και εργασία ως 

σημαντικοί παράγοντες επιτυχημένης διαβίωσης και προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η κατάκτηση 

της γλώσσας αποτελεί βάση για την περαιτέρω εξέλιξη και δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για να 

καλλιεργηθεί επί της ουσίας η αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και του νέου πληθυσμού. 

Επομένως, η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο μιας κοινωνίας ανοιχτής, ποικιλόμορφης, και διαλεκτικής. Η 

αφήγηση του Bryan, μαθητή από τη Ζιμπάμπουε, αποκαλύπτει την ανάγκη για εκπαίδευση, η μη 

παρακολούθηση της τυπικής εκπαίδευσης είναι εγγεγραμμένη στη σκέψη του ως παράγοντας δεινών 

καταστάσεων για τη ζωή του:  «…ήθελα να αρχίσω να πηγαίνω σχολείο και εδώ στην Ελλάδα, για να μη 

μείνω πίσω στις σπουδές μου. Όσο περνούσαν οι μέρες, φοβόμουν ότι αν δεν πάω σχολείο μπορεί να κάνω 

κάτι που δεν είναι σωστό σ’ αυτή τη χώρα, κάτι παράνομο, και να φυλακιστώ ή να με στείλουν πίσω στην 

πατρίδα μου, όπου δεν είμαι καθόλου ασφαλής». Ο Hassan, μαθητής από το Πακιστάν αντιλαμβάνεται την 

αναγκαιότητα εκμάθησης της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας για την ένταξή του: «Μου αρέσει το μάθημα 

της γλώσσας και προσπαθώ να μάθω καλά Ελληνικά γιατί είναι δύσκολο να ζει κανείς σε μια χώρα χωρίς να 

ξέρει τη γλώσσα». Το ίδιο και η Patricia από το Καμερούν, για εκείνη η γνώση της γλώσσας της χώρας 

φιλοξενίας είναι προϋπόθεση για την επιτυχία: «πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη καλύτερα για 

μένα όταν μάθω τη γλώσσα για να μπορώ να επικοινωνώ και, κάποια στιγμή, να μπορέσω να εργαστώ. Έχω 

έντονη επιθυμία να πετύχω και γι’ αυτό μαθαίνω Ελληνικά». Η Zainab, 16 ετών, υποστηρίζει ότι μέσω της 

εκπαίδευσης θα μπορεί να είναι χρήσιμη στην κοινωνία: «Προσπαθώ να τελειώσω τις σπουδές μου, είτε εδώ 

στην Ελλάδα είτε σε μια άλλη χώρα, και, όταν τις τελειώσω, τότε θα αποφασίσω τι ακριβώς θα κάνω. 

Πάντως, θέλω να γίνω μια γυναίκα χρήσιμη για την κοινωνία, για το περιβάλλον και για όλον τον κόσμο, 

για όλες τις χώρες… Και έχω ένα όνειρο: να βοηθήσω τη χώρα μου, το Αφγανιστάν, που δεν βρίσκεται σε 

καθόλου καλή κατάσταση. Γι’ αυτό ελπίζω μια μέρα να βοηθήσω και να προσφέρω κάτι στη χώρα μου». 

 

Η ανάγκη για «πλαίσιο» 

Σε άλλα σημεία της αφήγησης, αναδύεται η πεποίθηση ότι για να ενταχθούν οι πρόσφυγες στη χώρα 

φιλοξενίας, είναι απαραίτητο το «πλαίσιο», δηλαδή οι κανόνες και η προσαρμογή σε αυτούς. Οι κανόνες, 

είτε κοινωνικοί, είτε με τη νομική έννοια, οριοθετούν τις κοινωνίες, δημιουργούν το πλαίσιο λειτουργίας 

μέσα στο οποίο τα άτομα ως μέλη μιας συλλογικότητας μπορούν να αυτενεργούν, να συνυπάρχουν και να 

αναπτύσσονται.  Η Ava υποστηρίζει ότι: «όταν αποφασίζει κανείς να φύγει από τη χώρα του για να 

ξαναφτιάξει τη ζωή του σε μια άλλη, πρέπει να είναι προσαρμοστικός». Η Reem, από τη Συρία, μιλώντας για 

τους πρόσφυγες λέει: «Τα όνειρά τους, η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης, όλα καθορίζονται από 

το πλαίσιο που ορίζει η χώρα υποδοχής».  Ο John,  έφηβος από τη Ζιμπάμπουε, ορίζει το πλαίσιο ως 
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απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη με τα εξής λόγια: «Το κουτσό, δείχνει τους κανόνες που πρέπει να 

ακολουθεί ένας πρόσφυγας σε μια ξένη χώρα. Έχουμε και εμείς στην πατρίδα μου το ίδιο παιχνίδι και ξέρω 

ότι, για να το παίξει κανείς, πρέπει να ακολουθήσει κάποιους κανόνες. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο 

πρόσφυγας για να προσαρμοστεί σε μία νέα χώρα… σαν να προσπαθεί να καταλάβει αυτούς τους κανόνες για 

να παίξει το παιχνίδι σωστά. Αυτό κάνω και εγώ τώρα, για να μπορέσω να ενταχθώ σ’ αυτή τη χώρα και να 

ζήσω μια επιτυχημένη ζωή». Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες τοποθετούν τους εαυτούς 

τους ως δρώντα υποκείμενα, τα οποία αντιλαμβάνονται τη δική τους αυτενέργεια και συμμετοχή στην 

προσαρμογή στις νέες κοινωνικές συνθήκες. Ο Yaser, 27 ετών, επισημαίνει: «Πιστεύω ότι ένας πρόσφυγας 

πρέπει να είναι θετικός προς την κοινωνία και το περιβάλλον που τον υποδέχεται. Διαφορετικά, δεν θα 

μπορέσει να προσαρμοστεί και η κοινωνία δεν θα τον αποδεχτεί. Ακόμα και αν στην αρχή δεν γνωρίζει τη 

γλώσσα, με τη συμπεριφορά του μπορεί να δώσει μια θετική εικόνα του εαυτού του ώστε να γίνει αποδεκτός, 

επειδή, κατά την άποψή μου, η αποδοχή από τους άλλους εξαρτάται από τη συμπεριφορά που δείχνει 

κάποιος». 

Σε άλλο σημείο της ιστορίας του Carlos διαβάζουμε: «Έχουμε ανάγκη να βρισκόμαστε με ανθρώπους που 

έχουν διάθεση να μας ακούνε και που μπορούν να μας καταλαβαίνουν ώστε να μοιραστούμε μαζί τους τις 

σκέψεις μας». Η κοινωνική αποδοχή είναι σημαντική για την ομαλή προσαρμογή και συμβίωση και η οποία 

προκύπτει από τον αλληλοσεβασμό, την κατανόηση και την επικοινωνία ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης 

και κοινωνικής ευημερίας: «Όταν υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, συνεννόηση και ουσιαστική επικοινωνία 

μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας, τότε η κοινωνία αυτή προοδεύει. Κάθε ένας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 

του, απολαμβάνει τα δικαιώματά του και έτσι υπάρχει ισότητα» (Carlos).  O John κάνει ένα βήμα παραπέρα 

μιλώντας ουσιαστικά για τη διαφορετικότητα αλλά και τα κοινά πανανθρώπινα στοιχεία που έχουμε: «Τα 

ιστία στο έργο αυτό είναι όπως οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές απόψεις για τη ζωή, διαφορετική 

καταγωγή, θρησκεία κτλ. και κοιτούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ίσως επειδή έχουν διαφορετικούς 

στόχους. Όλα όμως τα ιστία πατούν πάνω στην ίδια βάση, όπως και όλοι οι άνθρωποι στο βάθος 

μοιραζόμαστε πολλά κοινά στοιχεία».  

 

Διαπραγμάτευση ταυτοτήτων 

Η Αva σε άλλο σημείο αναφέρει: «Οι άνθρωποι τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα είναι φιλικοί, το 

φαγητό παρόμοιο με αυτό που συνηθίζαμε να τρώμε στο Ιράν και, γενικά, η ατμόσφαιρα και στις δύο χώρες 

είναι οικεία προς εμάς». Την ανάγκη να χτίσουν τη νέα τους ζωή πάνω στο «κοινό» που έχουν με τους 

Έλληνες, γεφυρώνοντας και «παντρεύοντας» τις πολιτισμικές διαφορές, τη διακρίνουμε στην αφήγηση τoυ 

Carlos, ο οποίος αναγνωρίζει ως θετικό στοιχείο τη μίξη διαφορετικών πολιτισμών: «Η επικοινωνία και η 

ανταλλαγή ιδεών και διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων συμβάλλει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του 

πολιτισμού. Αρκεί να αναγνωρίζεται και να μην παραγράφεται η ιστορία και τα πολιτιστικά στοιχεία με τα 

οποία καθένας λαός χωριστά έχει συνεισφέρει σ’ αυτή την ανάπτυξη… Θέλω να σπουδάσω και να εργαστώ 
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σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάρω στοιχεία από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό αλλά και να 

συνεισφέρω σε αυτόν με τη σειρά μου στοιχεία του πολιτισμού από τον οποίον προέρχομαι».  Η πολιτισμική 

αλληλεπίδραση είναι σημαντικό στοιχείο προόδου, ωστόσο σε αυτό το σημείο θα μπορούσε κάποιος να 

διαγνώσει και την ανάγκη τόσο της διατήρησης της πολιτισμικής τους ταυτότητας όσο και την υιοθέτηση 

νέων ταυτοτήτων. Οι αφηγήσεις κατασκευάζουν ταυτότητα (ή ταυτότητες) καθώς και την πραγματικότητα 

του καθενός από εμάς. Η ταυτότητά μας δημιουργείται μέσω της αυτοαφήγησης, μέσω της μνήμης και του 

εαυτού. Ο Dabbas, 24 ετών από τη Συρία αναφέρει στο τέλος της αφήγησής του ένα αγαπημένο του 

τραγούδι με τους εξής στίχους: «Όταν λες ότι είσαι Σύριος, πες το δυνατά, […] Συμπατριώτη μου Σύριε 

πιάσε μου το χέρι, αρκετά με τις τραγωδίες». Η διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων όταν καλείσαι να ζήσεις σε 

ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον με άλλους κανόνες και πλαίσιο είναι λογική προϋπόθεση για την 

ένταξη σε μία κοινωνία. Η ταυτότητα του πρόσφυγα, η οποία προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες είναι 

ζωτικής σημασίας για ανθρώπους που έχουν ζήσει μεγάλο κομμάτι της ζωής τους σε συνθήκες ανασφάλειας 

και απειλής για τη ζωή τους. Ο Yaser, 27 ετών, αναφέρει:  «δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να ντρέπεται 

κάποιος που είναι πρόσφυγας. Εγώ είμαι πρόσφυγας επειδή θέλω ασφάλεια για μένα και την οικογένειά μου 

και κυρίως για να σώσω το μέλλον του παιδιού μου. Έχω και ένα τατουάζ στο χέρι μου που δηλώνει την 

ιδιότητά μου ως πρόσφυγας και γράφει: Ένας πρόσφυγας χωρίς επιστροφή». Από την άλλη ο Yaser μοιάζει 

να είναι προετοιμασμένος για την πολιτισμική επίδραση που θα φέρει η ευρωπαϊκή ταυτότητα: «Αυτή είναι 

η χώρα μου, η Συρία. Όμως, τώρα είμαι εδώ και είμαι έτοιμος να σπάσω την ταυτότητά μου, να ζήσω και 

να συνεισφέρω σε μία χώρα που να μπορεί να μου προσφέρει ισότιμα ό,τι προσφέρει σε κάθε πολίτη και να 

εξασφαλίσει το μέλλον του παιδιού μου». Οι διεργασίες ένταξης για τους πρόσφυγες, οι οποίοι είναι πιο 

ανίσχυροι από την κυρίαρχη ομάδα,  είναι έτσι και αλλιώς επώδυνες, χρειάζεται συμφιλίωση με το τραύμα, 

τη μνήμη και αναθεώρηση του παρελθόντος προκειμένου να επινοηθεί εκ νέου η παράδοση (Δραγώνα, 

2013). 

 

Η θέση της γυναίκας 

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των ταυτοτήτων, εμπεριέχεται και η στάση των προσφύγων απέναντι στη 

θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το εξής: όσοι συμμετέχοντες έθιξαν το 

γυναικείο ζήτημα ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, όλοι υιοθέτησαν την άποψη περί ισότητας γυναικών και 

ανδρών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι αυτή δεν έχει επιτευχθεί.  Η Reem προκαλεί τους συμμετέχοντες 

στο βιωματικό εργαστήρι στο πλαίσιο του project: «Όμως, όποια παντρεμένη νέα κοπέλα κι αν ρωτήσεις 

ποιο είναι το όνειρό της, θα σου απαντήσει πως είναι να τελειώσει το σχολείο, να πάει στο πανεπιστήμιο και 

να συνεχίσει να ονειρεύεται το μέλλον της. Μόνο που μετά τον γάμο τα όνειρα αυτά τελειώνουν. Πραγματικά 

θα ήθελα να μάθω ποια είναι η άποψη των αντρών στην παρέα μας σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας στη 

σημερινή κοινωνία…Πάντως, πιστεύω ότι η γυναίκα, ακόμα και να βγει από το σπίτι, και να εργάζεται, ποτέ 

δεν θα έχει τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Στο τέλος, θα πρέπει να είναι στο σπίτι, να μαγειρεύει, να 
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πλένει, να μεγαλώνει τα παιδιά, δηλαδή και πάλι όλη η πίεση του σπιτιού θα είναι επάνω της. Ακόμα και η 

θρησκεία αντιμετωπίζει διαφορετικά τα δύο φύλα». Το ενδιαφέρον σε αυτή τη δήλωση της Reem είναι ότι 

δεν διαχωρίζει τη θέση της γυναίκας στη Συρία από τη θέση της γυναίκας στην Ευρώπη, από την αφήγησή 

της είναι φανερό ότι το γυναικείο ζήτημα αφορά και τους δύο πολιτισμούς. O Carlos υπερθεμάτισε υπέρ της 

χειραφέτησης των γυναικών με βάση τις εικόνες που έχει από τη Συρία, αποδίδοντας σημαντικό μερίδιο 

ευθύνης για τη θέση της γυναίκας στη συριακή κοινωνία και στον πόλεμο: «Όταν ξέσπασε η κρίση στη 

Συρία, εγώ ήμουν ακόμη στην εφηβεία. Μέχρι τότε είχα στο μυαλό μου ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι 

γιατρός, δασκάλα, σύζυγος, μητέρα, μουσικός, γυμνάστρια – ό,τι τέλος πάντων επιλέξει – όπως και ένας 

άντρας… Δυστυχώς, τώρα, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις επιλογές που μπορεί να έχει μια γυναίκα στη 

ζωή της, δεν αναγνωρίζονται οι ικανότητες που μπορεί να έχει σε οποιονδήποτε τομέα και, γενικά, δεν 

αντιμετωπίζεται ως ισότιμη των ανδρών». Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η αφήγηση της Zainab, 16 ετών 

από το Αφγανιστάν: «Λόγω της κατάστασης που έχει επικρατήσει εκεί, η γυναίκα δεν έχει την αξία που θα 

έπρεπε. Ελπίζω να έρθει η μέρα όπου η χώρα θα φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσει την αξία που κάθε 

γυναίκα πρέπει να έχει. Από την άλλη ο Yaser τρέφει μεγάλο σεβασμό για τις γυναίκες όπως αναφέρει, στο 

πλαίσιο όμως που εκείνες είναι σημαντικές, διότι φροντίζουν την οικογένεια: «Αναγνωρίζω πόσο 

σημαντικός είναι ο ρόλος της γυναίκας σε ένα σπίτι. Μια γυναίκα είναι σύζυγος, μητέρα, αδερφή, δηλαδή 

πάντα το πιο σημαντικό μέλος μιας οικογένειας. Όταν είχα τραυματιστεί σοβαρά, η γυναίκα μου στάθηκε 

στο πλευρό μου και με στήριξε… Της έλεγα να με αφήσει και να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς εμένα. Όμως, 

εκείνη στάθηκε πολύ δυνατή δίπλα μου μέχρι που τελικά ανάρρωσα. Προσωπικά, τρέφω μεγάλο σεβασμό προς 

όλες τις γυναίκες». Ο Amin για το ίδιο θέμα:  «Δεν έχω μελετήσει τα θρησκευτικά βιβλία για να ξέρω τι 

ακριβώς λένε σχετικά με το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει 

διαφορά μεταξύ γυναίκας και άντρα. Εγώ αντιμετωπίζω τις κοπέλες όπως και τους φίλους μου. Πιστεύω ότι η 

γυναίκα πρέπει να είναι ελεύθερη και να ζει ελεύθερα. Έχει το ίδιο μερίδιο στη ζωή και στον κόσμο όπως 

και ένας άντρας». Ο Beshr διακρίνει την άνιση μεταχείριση της γυναίκας στην κοινωνία γενικά και την 

ταυτίζει στην αφήγηση με το έργο Καμακωμένο Ψάρι: «…το ψάρι που βρίσκεται ανάμεσά τους και είναι 

δεμένο, αντιπροσωπεύει, κατά την άποψή μου, τη γυναίκα που λείπει, την κόρη. Αυτά βλέπω εγώ, αυτό με 

κάνει να σκεφτώ. Δηλαδή, το ψάρι συμβολίζει τη γυναίκα μέσα στην κοινωνία που δεν έχει δικαιώματα 

και είναι δεμένη, περιορισμένη». Το ζήτημα της ισότιμης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών είναι ακόμα 

παρόν τόσο στο δυτικό κόσμο όσο και στον κόσμο της Ανατολής και της Αφρικής. Είναι γνωστό ότι στις 

χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής το πρόβλημα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων λόγω 

θρησκευτικών και πολιτιστικών παραγόντων. Ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν το δικαίωμα 

των γυναικών για ισότητα και ίση μεταχείριση, όπως ορίζει και το Άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών
11

. Γνωρίζουμε ότι στο δυτικό 

                                                           

11 
 Ν. 1342/1983, ΦΕΚ Α’ 39. 
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κόσμο η άνιση μεταχείριση των γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες είναι υπαρκτή τόσο στον εργασιακό 

τομέα όσο και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, ωστόσο η σεξιστική ρητορική όλο και περισσότερο 

δέχεται κριτική και είναι πολιτικά μη-ορθή. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η αφήγηση των συμμετεχόντων 

και οι απόψεις τους είναι συμβατές με το ελληνικό κοινωνικό πλαίσιο για τη θέση της γυναίκας στο 

σύγχρονο κόσμο. 

 

5.3.4. Τα όνειρα και οι προσδοκίες για το μέλλον 

Στο πλαίσιο των αφηγήσεών τους οι συμμετέχοντες παροτρύνθηκαν να μιλήσουν για τα όνειρα και τις 

προσδοκίες τους στο μέλλον. Συνολικά οι συμμετέχοντες ένιωθαν αισιόδοξοι σε εντυπωσιακό βαθμό. Στο 

σημείο αυτό πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι στους εγγενείς σκοπούς του project 

«Face Forward …into my home» ήταν ακριβώς η ιδέα να μην παρουσιάσουν το προσφυγικό ζήτημα όπως 

παρουσιάζεται συχνά μέσα από τον Τύπο, ο οποίος εστιάζει περισσότερο στη σκληρότητα, τις δυσκολίες 

και την απελπισία των ανθρώπων. Οι προσδοκίες και τα όνειρά τους για το μέλλον παρουσιάζουν 

αφηγηματική ποικιλία, οι οποίες κινούνται από το αφηρημένο αίτημα για απόλαυση, ρεαλιστικά αιτήματα 

για εργασία και επιτυχία έως το αυτονόητο και πρωταρχικό δικαίωμα για ασφάλεια για εκείνους και την 

οικογένειά τους.  

Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων, το ίδιο το 

ταξίδι για να φτάσουν στη χώρα υποδοχής ήταν πολλές φορές απειλητικό για την ίδια τους τη ζωή, 

επομένως η επιβίωση και η διαμονή τους στην Ελλάδα είναι ήδη μία μεγάλη κατάκτηση, μία νίκη όπως 

περιγράφει η Ava με αφορμή το Κουτσό:  «Η φιγούρα έξω από το πλαίσιο έχει τα χέρια ανοιχτά σε έκταση, 

σα να μας φωνάζει «νίκησα» … η φιγούρα αυτή, έτσι όπως είναι στραμμένη προς τις υπόλοιπες, θέλει να τους 

μεταδώσει ένα θετικό μήνυμα. Θέλει να τους πει: «κοιτάξτε, από τη στιγμή που εγώ βγήκα νικητής σ’ αυτό 

το παιχνίδι και περνώντας τα σύνορα είμαι τώρα κάπου ασφαλής, μπορείτε και εσείς επίσης να τα 

καταφέρετε… Εγώ ταυτίζομαι με αυτή τη φιγούρα που τα κατάφερε.»   

Πολύ υψηλό είναι το αίτημα των εφήβων αφηγητών  να σπουδάσουν με στόχο την ενασχόληση σε μία 

εργασία με κοινωνική συνεισφορά, η οποία ερμηνεύεται ως μία θετική δράση του υποκειμένου που 

αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό του ρόλο, ότι ο τρόπος ζωής του και η δράση του εντός του κοινωνικού 

πλαισίου συνεισφέρει στην κοινωνική αλλαγή και ευημερία. Η Bibiche από το Κονγκό θέλει να εργαστεί σε 

μία θέση που να έχει σημασία: «Έχω και εγώ παρόμοιο όραμα: εύχομαι μια μέρα να δουλέψω στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πρέσβειρα της χώρας μου για να συμβάλλω στην ειρήνη». Ο Hassan από το Πακιστάν 

έχει παρόμοια προσδοκία, να σπουδάσει για να συνεισφέρει: «Θα ήθελα να γίνω ένας άνθρωπος 

πετυχημένος στη ζωή μου και να γίνω γιατρός για να βοηθάω τους ανθρώπους. Αν δεν καταφέρω να γίνω 

γιατρός, θα ήθελα να γίνω αστυνομικός, γιατί και οι αστυνομικοί βοηθάνε τον κόσμο. Όπου και αν τελικά 

εγκατασταθώ, θέλω να μπορώ να είμαι άνθρωπος χρήσιμος στην κοινωνία και να μπορώ να βοηθάω τους 
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άλλους». Η Zainab, 16 ετών, σε άλλο σημείο αφηγείται: «…έχω ένα όνειρο: να βοηθήσω τη χώρα μου, το 

Αφγανιστάν, που δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση. Γι’ αυτό ελπίζω μια μέρα να βοηθήσω και να 

προσφέρω κάτι στη χώρα μου… Προφανώς, μόνη μου δεν μπορώ να κάνω πολλά για να βοηθήσω αυτή την 

κατάσταση. Μπορώ όμως να πετύχω τα σχέδιά μου και να συμβάλλω στη βελτίωση της κατάστασης».  Η 

περιγραφή του Amin δείχνει τη νοσταλγία του για την πατρίδα και την επιθυμία του να επιστρέψει: «Σας 

υπόσχομαι όμως ότι μια μέρα, όταν μπορέσω, θα σας πάρω όλους με το αεροπλάνο στο Ιράν, θα στήσουμε μία 

σκηνή έξω στη φύση και θα το γιορτάσουμε». Η Αva, 29 ετών από το Ιράν ονειρεύεται να βρει μία εργασία 

και το μεγαλύτερό της όνειρο είναι να δει το γιο της επιτυχημένο στη ζωή. Ο Beshr θέλει να πετύχει στη 

ζωή του για να κάνει περήφανο τον πατέρα του. Ο Bryan ονειρεύεται  να σπουδάσει και να πετύχει: «θέλω 

να απολαύσω τη ζωή μου, είμαι ονειροπόλος και είμαι αποφασισμένος να πετύχω».  

 

 

 

5.3.5. Ο πολιτισμός ως «γέφυρα» 

Σε πέντε από τις συνολικά είκοσι αφηγήσεις, οι συμμετέχοντες πρόσφυγες στη ροή του λόγου τους 

δηλώνουν ότι δεν έχουν επισκεφτεί άλλη φορά μουσείο σύγχρονης τέχνης. Όπως περιγράφει ο Daas: «Στο 

παρελθόν, δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να επισκεφτώ ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. Μέχρι τώρα, ήξερα 

μόνο για την αρχαία τέχνη. Χαίρομαι που μέσα από αυτό το πρόγραμμα μπορώ να γνωρίσω και τη σύγχρονη 

[τέχνη] και να μάθω καινούργια πράγματα». Το ίδιο αφηγείται και η Maya από την Τυνησία:  «Μου αρέσουν 

τα μουσεία αν και στην Τυνησία δεν συνήθιζα να τα επισκέπτομαι» και η Patricia: «Αν και δεν είχα επισκεφτεί 

ποτέ πριν ένα μουσείο και δεν είχα προηγούμενη επαφή με την τέχνη, τα έργα που βλέπαμε και συζητούσαμε 

στο Μουσείο μου δημιουργούσαν έντονα συναισθήματα και μου έδιναν την αφορμή να επικεντρωθώ σε θέματα 

που με απασχολούν πολύ». Η παραδοχή αυτή μοιάζει λογική. Τα οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια λόγω 

των συνθηκών που επικρατούσαν στις κοινωνίες των χωρών από τις οποίες προήλθαν οι συμμετέχοντες 

πρόσφυγες δεν είναι ανάξια λόγου. Σε συνδυασμό με την επιστημονική εμπειρία η οποία αποδεικνύει ότι η 

πρόσβαση στα μορφωτικά αγαθά και έργα τέχνης παραμένει προνόμιο της μορφωμένης κοινωνικής τάξης 

και ότι η επίσκεψη στα μουσεία εξαρτάται στενά από το επίπεδο εκπαίδευσης (Φραγκουδάκη, 1985:382), η 

μη εξοικείωση με τα μουσεία και την τέχνη είναι πιθανά ένας συνδυασμός των ασταθών κοινωνικών 

συνθηκών  με την πιθανή έλλειψη μορφωτικού κεφαλαίου.  

Στη ροή της αφήγησης οι συμμετέχοντες αναδεικνύουν τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία μεταξύ της χώρας 

προέλευσής τους και της Ελλάδας. Ο Amin, αφηγείται: «Η χώρα μου, το Ιράν, όπως και η Ελλάδα, έχει έναν 

αρχαίο πολιτισμό, με πολλούς μύθους και ήρωες. Επίσης, οι άνθρωποι και το κλίμα στο Ιράν, σαν αύρα και 

σαν αίσθηση, μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους και το κλίμα στην Ελλάδα».  Ο πολιτισμός είναι συνεκτικό 

στοιχείο των κοινωνιών και των λαών εν γένει. Τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία ενώνουν διότι τα άτομα 
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συνομιλούν με κοινούς «κώδικες» σε οικεία περιβάλλοντα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αρχαίους 

πολιτισμούς. Δεν είναι τυχαίο. Η γνώση και εξοικείωση για τους αρχαίους πολιτισμούς παρέχεται μέσω της 

επίσημης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δημιουργίας και διατήρησης των εθνών-κρατών από την αρχή της 

δημιουργίας τους. Ο Azizi περιγράφει: «Έχω επισκεφτεί μια φορά το μουσείο της Ακρόπολης και μου άρεσε 

που μπόρεσα να δω από κοντά όσα είχα μάθει στο σχολείο, στο Αφγανιστάν, για την αρχαία ιστορία και τον 

πολιτισμό της Ελλάδας που είναι πολύ ενδιαφέροντα». Η γνώση και ο θαυμασμός στον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό, λειτουργεί συνδετικά, δημιουργεί οικειότητα, όπως φαίνεται και στην αφήγηση του Azizi. O 

πολιτισμός και η ιστορία, αναδεικνύονται σημαντικά στοιχεία, όπως φαίνεται μέσα από την ανάλυση της 

αφήγησης του Carlos: «Δίνει στο ναό του Παρθενώνα (ο καλλιτέχνης) κίτρινο χρώμα και τον τοποθετεί στο 

κέντρο για να δηλώσει ότι ο πολιτισμός και η ιστορία είναι πολύ σημαντικά και δεν διαγράφονται όσο κι αν 

έχει αλλάξει το παρόν μιας κοινωνίας και ότι θα υπάρχουν πάντα εκεί για να ενώνουν τους ανθρώπους». Στο 

ίδιο ύφος κινείται και η αφήγηση της Maya: «Πολύ δυνατά, λοιπόν, είναι τα σύμβολα που παραμένουν με το 

πέρασμα των χρόνων· είναι η κουλτούρα και οι αξίες που κληρονομούμε από το παρελθόν. Όταν ερχόμαστε σε 

επαφή με αυτές τις αξίες, γινόμαστε και εμείς πιο ισχυροί. Γι’ αυτό έκανε τον Παρθενώνα χρυσαφή, για να 

δείξει ότι είναι κάτι πολύτιμο». Ο πολιτισμός συνδέεται με την αδιάκοπη προσπάθεια του ανθρώπου να 

βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του σε όλους του τομείς και να προοδεύσει. Κύριος σκοπός της πολιτιστικής 

διαδικασίας είναι η ενότητα των ατόμων και η αρμονική συμβίωση. Οι άνθρωποι συνδέονται με τον 

πολιτισμό μέσω της μνήμης, της ιστορίας και των αξιών. Ο πολιτισμός εκτός από την περιγραφική του 

έννοια ως ευρεία και γενική κατηγορία που περιλαμβάνει όλες τις όψεις της ζωής των ανθρώπων, έχει και 

μία αξιολογική έννοια καθώς στον πολιτισμό αποδίδεται αξία, εφόσον χρησιμοποιείται ως μέτρο 

αξιολόγησης ατομικών και συλλογικών πρακτικών και τρόπων ζωής. Ο πολιτισμός αναφέρεται εκτός από 

την καθημερινή ζωή, σε κοινωνικά σύνολα που νοούνται ως ξεχωριστοί πολιτισμοί καθώς και  συστήματα 

συμβόλων και σημασιών, διότι ο πολιτισμός αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι 

προσλαμβάνουν τον κόσμο, νοηματοδοτούν την πραγματικότητα και οργανώνουν τη δράση τους 

(Πλεξουσάκη, 2003:16). Ενώ διαφορετικές ομάδες συγκροτούν διαφορετικούς πολιτισμούς, διαπιστώνεται 

δηλαδή ότι οι ανθρώπινες ομάδες διαφέρουν ως προς τις πρακτικές, τις συμπεριφορές, τις κοσμοαντιλήψεις 

και τις αξίες που τις χαρακτηρίζουν και που μας οδηγούν στην έννοια μας της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, 

ο σεβασμός στον πολιτισμό ως γενική έννοια η οποία εμπεριέχει όλα τα παραπάνω, εμπνέει θαυμασμό και 

σεβασμό ως πανανθρώπινος δεσμός.  

Ο Ali στην αφήγησή του για τη Συρία, αναφέρεται με θετικό πρόσημο στη συνύπαρξη διαφορετικών 

πολιτισμών: «Στην περιοχή αυτή, πάντα, από τα αρχαία χρόνια, συνυπήρχαν διαφορετικές θρησκείες και 

διαφορετικοί πολιτισμοί. Όλα αυτά που γίνονται σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει από τον λαό». Όπως εύστοχα 

διαπιστώνει ο Carlos: «Για τη διασταύρωση διαφορετικών πολιτισμών μιλάει το έργο του Κωστή 

Βελώνη, Σουηδικό ιπτάμενο χαλί. Η άποψή μου σχετικά με αυτό το θέμα είναι ότι η επικοινωνία και η 

ανταλλαγή ιδεών και διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων συμβάλλει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του 
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πολιτισμού. Αρκεί να αναγνωρίζεται και να μην παραγράφεται η ιστορία και τα πολιτιστικά στοιχεία με τα 

οποία καθένας λαός χωριστά έχει συνεισφέρει σ’ αυτή την ανάπτυξη….Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα 

η οποία διαθέτει δύο από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο, το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Και όμως, ένα 

σκοτεινό σημείο της σύγχρονης ιστορίας της στάθηκε αρκετό για να καταστρέψει τον πολιτισμό αιώνων και τις 

ζωές χιλιάδων ανθρώπων». Ο Carlos σε άλλο σημείο της αφήγησης αναφέρει: «Θέλω να σπουδάσω και να 

εργαστώ σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάρω στοιχεία από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό αλλά και να 

συνεισφέρω σε αυτόν με τη σειρά μου στοιχεία του πολιτισμού από τον οποίον προέρχομαι». Αυτή η δήλωση 

προθέσεων αντανακλά την πραγματικότητα στο παρόν, η σημερινή κοινωνία διαμορφώνεται από 

ανθρώπους με μεγάλη ποικιλία τρόπων ζωής και διαφορετικού υπόβαθρου. Αναγνωρίζοντας αυτή την 

ποικιλομορφία, οι άνθρωποι μπορούν να αλληλοεπιδράσουν χτίζοντας πάνω στο «κοινό» μας με σεβασμό 

στις πολιτισμικές διαφορές, οδηγώντας τις κοινωνίες σε νέες προοπτικές υιοθετώντας πολλούς πολιτισμούς 

εντός τους. Ο πολιτισμός, όπως και οι κοινωνίες δεν είναι στατικός, ούτε ένας. Η υπεράσπιση της 

πολιτισμικής διαφοράς είναι μία εθνική επιταγή, αδιάσπαστη από το σεβασμό για την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια καθώς περιλαμβάνει μία δέσμευση τόσο στα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και στις θεμελιώδεις 

ελευθερίες (UNESCO, 2005). Τα μουσεία, ως όργανα πολιτισμού,  μπορούν να γίνουν θετικοί πόλοι και να 

ευθυγραμμιστούν στο πλαίσιο μίας ισχυρής αποστολής η οποία συνδέεται με πολιτικές ένταξης, διότι έχουν 

τη δυνατότητα να «εξηγήσουν» την πολιτισμική ετερότητα και τις αντιθέσεις ως αμφίδρομη διαδικασία για 

όλες τις κοινωνικές ομάδες διευκολύνοντας την κατανόηση.  

 

 

Αποτελέσματα 

Με βάση τα παραγόμενα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των αφηγήσεων σε σχέση με τους 

άξονες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για να μελετηθούν, προκύπτει ότι η αναγνώριση των συναισθημάτων 

και η διαχείριση του τραύματος είναι σημαντική για την επούλωση των οδυνηρών εμπειριών που έχουν 

βιώσει οι πρόσφυγες, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στη συνέχεια ομαλά στην κοινωνία υποδοχής. Όσον 

αφορά την πραγματικότητά τους στο παρόν, οι συμμετέχοντες ζητούν ευκαιρίες για μόρφωση, εργασία και 

είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τους κοινωνικούς κανόνες, τους οποίους επιβάλλει η κοινωνία 

υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτό έχει ενδιαφέρον η διαπραγμάτευση των ταυτοτήτων τους. Για κάθε έναν από 

τους συμμετέχοντες η ανάγκη οικειοποίησης/υιοθέτησης ταυτότητας/των είναι διαφορετική . Υπάρχει η 

ανάγκη διατήρησης των πολιτισμικών στοιχείων τους αλλά και η υιοθέτηση άλλων, η ευρωπαϊκή ταυτότητα 

μοιάζει σημαντική ιδιότητα για τους συμμετέχοντες. Η δυνατότητα που δίνει η τέχνη και ο πολιτισμός για 

γεφύρωση των διαφορών και για ισότιμο διάλογο, καθώς και η γνωριμία με κοινά πολιτισμικά στοιχεία, 

προκαλεί ασφάλεια στους συμμετέχοντες.  



                                                                                  Φραντζέσκα Μπόθου 

Η διαδραστική  έκθεση «Face Forward …into my home» 

 

55 
 

Όσον αφορά τις προσδοκίες τους για το μέλλον, διαπιστώθηκε ότι είναι υπέρμετρα θετική η στάση τους και 

διατρέχει σε υπερβολικό βαθμό τις αφηγήσεις τους. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η λεξικολογική ανάλυση 

περιεχομένου του γλωσσολόγου και επιμελητή των κειμένων των αφηγήσεων κ. Γ. Εξαδάκτυλου,
12

 ο οποίος 

κατάρτισε πίνακα που παρουσιάζει την κατανομή 254 λέξεων ή φράσεων όσον αφορά στην αρνητική και 

θετική χροιά που τους αποδίδουν: 

 

Λέξεις/φράσεις Χροιά 

Συχνότητα 

εμφάνισης 

(φορές) 

% 

αγάπη, αγαπημένος, 

κ.ά. 
Θετική 76 29,9 

θέλω Θετική 42 16,5 

οικογένεια Θετική 35 13,7 

παιδί, παιδιά, 

παιδικός, παιδικότητα 
Θετική 31 12,2 

μουσική Θετική 23 9 

πατρίδα Θετική 23 9 

Υποσύνολο θετικών:   230 90,3 

πόλεμος Αρνητική 12 4,7 

δεν θέλω Αρνητική 7 2,7 

μόνος, μοναξιά, κ.ά. Αρνητική 5 1,9 

εχθρός, εχθρικός, 

εχθρικότητα, κ.ά. 
Αρνητική 0 0 

Υποσύνολο 

αρνητικών: 
  24 9,3 

        

Σύνολο θετικών & 

αρνητικών: 
  254 99,6 

 

Η ανάλυση έδειξε ότι στις λεξικογραφικές αναφορές των κειμένων η θετική χροιά (θετικότητα) 

πλειοψηφούσε της αρνητικής (αρνητικότητα). Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ανάλυσης, εντοπίστηκαν 

στα κείμενα λέξεις/φράσεις, είτε μεμονωμένες είτε σε ομάδες με σημασιολογικά συναφή μέλη, οι οποίες 

κατηγοριοποιήθηκαν ως θετικά και αρνητικά φορτισμένες αντίστοιχα. Χαρακτηριστικά, από τις συνολικά 

                                                           

12
 http://www.faceforward.gr/6349/ 

http://www.faceforward.gr/6349/


                                                                                  Φραντζέσκα Μπόθου 

Η διαδραστική  έκθεση «Face Forward …into my home» 

 

56 
 

254 θετικά και αρνητικά φορτισμένες λέξεις/φράσεις που εντοπίστηκαν, περίπου 90% είχαν θετική χροιά, 

με τις περισσότερες από αυτές (33%) να ανήκουν στην ομάδα λέξεων με μέλη τα σημασιολογικά συναφή 

«αγάπη, αγαπημένος κ.ά.»· Όσον δε αφορά στο υπόλοιπο περίπου 10% των αναφορών σε αρνητικά 

φορτισμένες λέξεις/φράσεις, οι περισσότερες από αυτές (50%) ήταν στη λέξη «πόλεμος» ενώ, 

χαρακτηριστικά, δεν υπήρχε αναφορά (0%) στη λέξη «εχθρός» ή σε άλλες λέξεις, σημασιολογικά συναφείς 

προς αυτή (όπως «εχθρικός», «έχθρα», κ.ά.). 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα αρχικά προφορικά κείμενα ήταν αποτέλεσμα ταυτόχρονης 

διερμηνείας από τις μητρικές γλώσσες των συμμετεχόντων προσφύγων στην ελληνική γλώσσα. Επομένως, 

κατά την απομαγνητοφώνηση, τα γραπτά κείμενα ήταν γραμμένα στη νεοελληνική γλώσσα. Κατόπιν της 

διερμηνείας από τις μητρικές γλώσσες των συμμετεχόντων προσφύγων στην ελληνική γλώσσα και της 

μετάβασης από προφορικό σε γραπτό λόγο, τα κείμενα ήταν λιγότερο ή διαφορετικώς πλήρη έναντι των 

αρχικών, καθώς, εκτός άλλων, είχαν αφαιρεθεί από αυτά επαναλήψεις και παλινδρομήσεις, παύσεις καθώς 

και αναφορές σε θέματα άσχετα προς τους σκοπούς του «Face Forward …into my home». Τέλος, τα 

κείμενα ήταν αποτέλεσμα κατευθυνόμενης παραγωγής λόγου. Τα αρχικά προφορικά κείμενα παράχθηκαν 

κατά τη διάρκεια ‘εργαστηρίων’ τα οποία οργάνωσε το ΕΜΣΤ. Σε αυτά, ένας ή δύο συντονιστές ζητούσαν 

από τους ομιλητές-συμμετέχοντες πρόσφυγες να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, με αφορμή συγκεκριμένα 

έργα τέχνης. Αφενός, οι ομιλητές δεν αντιμετώπισαν περιορισμούς στην παραγωγή λόγου. Αφετέρου, 

δεδομένων των έργων τέχνης ως αφορμή παραγωγής λόγου, ο λόγος των ομιλητών ήταν συναφής προς τους 

σκοπούς του «Face Forward …into my home»  και είχε ως στόχο την επιτυχή υλοποίησή του. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τα αρχικά προφορικά κείμενα καθώς και τα μετέπειτα γραπτά κείμενα να μην είναι αφηγήσεις 

τυχαίων εμπειριών και απόψεων των συμμετεχόντων προσφύγων.  

Το αποτέλεσμα της κατευθυνόμενης παραγωγής λόγου με σαφή στόχο με βάση τους σκοπούς του project 

της ανάδειξης ελπιδοφόρων μηνυμάτων, ενδεχομένως να αλλοιώνει σε ένα βαθμό την εσωτερική 

πραγματικότητα των ομιλητών, με την έννοια ότι κατευθύνθηκαν για να μιλήσουν για θετικά συναισθήματα 

για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της έκθεσης και γι’ αυτό το λόγο βάσει της ανάλυσης που έγινε στις 

αφηγήσεις των συμμετεχόντων να διαπιστώθηκε υπέρμετρη αισιοδοξία από την πλευρά τους για το μέλλον, 

ενδεχομένως αναντίστοιχη με τα όσα έχουν έως τώρα βιώσει αλλά και με βάση την πραγματικότητά τους 

στο παρόν. Ωστόσο, τα βιωματικά εργαστήρια στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν σκοπό να 

αναδείξουν τη θετική πλευρά των όσων βιώνονται τόσο κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων σε ομαδικό 

πλαίσιο όσο και για την κάθε προσωπικότητα που συμμετέχει ξεχωριστά.  

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ως ερευνήτρια, δεν είμαι εκτός του πλαισίου γνωρίζοντας ότι απέκτησα 

πρόσβαση μόνο σε εκείνες τις ερμηνείες και τις αντιλήψεις που μπορούν κατά κάποιο τρόπο να 

αποκαλυφθούν μέσα από την αφήγηση. Η ποιοτική έρευνα απαιτεί την κριτική λεπτομερή αυτοεξέταση εκ 

μέρους μου. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές θα πρέπει συνεχώς να εκτιμούν το ρόλο τους κατά την 
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ερευνητική διαδικασία και να υποβάλλουν τα αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης στην ίδια αυστηρή 

κριτική εξέταση στην οποία υποβάλλουν όλα τα υπόλοιπα ερευνητικά τους δεδομένα. Τούτο στηρίζεται 

στην πεποίθηση ότι οι ερευνητές δεν είναι αντικειμενικοί ή αποστασιοποιημένοι από τη γνώση και τα 

στοιχεία που παράγει η έρευνά τους, και επιδίωξή τους πρέπει να είναι η κατανόηση του δικού τους ρόλου 

μέσα σε αυτή τη διαδικασία (Mason, 2003:24). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα συμπεράσματα της 

ανάλυσης των αφηγήσεων και της παραπάνω κριτικής σε σχέση με την αισιοδοξία για το μέλλον που 

αποτυπώνεται στις αφηγήσεις, ενδεχομένως μπορεί να προέρχονται και από το αίσθημα ασφάλειας που 

παρέχει η χώρα φιλοξενίας και που στη χώρα τους δεν ήταν καθόλου δεδομένο για κανέναν από τους 

ομιλητές, ωστόσο αυτό το αίσθημα ασφάλειας είναι δεδομένο και αυτονόητο για τον ερευνητή. Όπως 

είδαμε να αφηγείται παραπάνω ο Αzizi «…δεν μπορεί να κατανοήσεις τι σημαίνει να βγαίνεις από το σπίτι 

σου για να διανύσεις μια ελάχιστη απόσταση και να μην είσαι σίγουρος αν θα γυρίσεις πίσω ζωντανός. Αυτά 

τα πράγματα εδώ θεωρούνται δεδομένα». Ο Mahdi, μαθητής από το Ιράν ολοκλήρωσε την αφήγησή του με 

τη φράση «δε θέλω να μείνω σε μια χώρα όπου πέφτουν βόμβες». 

 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, η γλώσσα δεν είναι μόνο η επικοινωνία ή η γνώση, είναι επίσης ένα όργανο 

εξουσίας. Η γλώσσα έχει πολλούς ρόλους σε μία κοινωνία. Θεωρείται ως μια σειρά από συνειδησιακές και 

ανενημέρωτες συμμαχίες, που οι άνθρωποι διαμορφώνουν με πολλά διαφορετικά σύνολα ομιλιών που 

συναντούν (Corson, 2001). Το ΕΜΣΤ μέσω του «Face Forward …into my home»  λειτούργησε ως φορέας 

εξουσίας που έδωσε βήμα και «φωνή» στους πρόσφυγες πετυχαίνοντας τούτο: οι ομιλητές θεωρούν τους 

ακροατές ως άξιους, δηλαδή ανθρώπους με καλές προθέσεις και οι ακροατές θεωρούν αυτούς που μιλάνε 

άξιους να το κάνουν, αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εξουσιοδοτημένη γλώσσα, όπως την ονομάζει/ορίζει 

ο Bourdieu (authorized language). Η εξουσιοδοτημένη γλώσσα μπορεί να λειτουργήσει  μόνο εφόσον οι 

κοινωνικές συνθήκες για την παραγωγή των νόμιμων πομπών και δεκτών είναι εξασφαλισμένες. H εξουσία 

που διαθέτουν τα λόγια δεν είναι τίποτε άλλο από την εξουσία που έχει εκχωρηθεί στον εκπρόσωπο λόγου 

και το περιεχόμενο του λόγου του και ο τρόπος με τον οποίο μιλάει, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια 

μαρτυρία, για το γεγονός ότι περιβάλλεται με την εγγύηση της κατ' εντολήν εξουσίας (Bourdieu P., 

1999:82). 

Για να γίνει επομένως ο λόγος πράξη, πρέπει ο ομιλητής να έχει την αρμοδιότητα να προφέρει την 

κατάλληλη λέξη, να έχει την εξουσιοδότηση, το κοινωνικό δικαίωμα να πράττει με τις λέξεις. Με άλλα 

λόγια ο λόγος αποτελεί πράξη, επειδή ο πομπός της είναι εκπρόσωπος της κοινωνικής εξουσίας. Ο ομιλητής 

μπορεί να αντικαταστήσει την πράξη με τα λόγια του όταν ασκεί ρόλο εξουσίας στο όνομα ολόκληρης 

κοινωνικής ομάδας, επομένως ο πομπός πρέπει να έχει από την κοινωνική οργάνωση τη δικαιοδοσία, για να 

έχει ο λόγος του δύναμη πρέπει να είναι εκπρόσωπος εξουσίας (Φραγκουδάκη, 1987:153). Αυτή ακριβώς τη 
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νομιμοποίηση και την άσκηση ρόλου εξουσίας των αφηγήσεων των προσφύγων την προσέφερε το ΕΜΣΤ 

μέσω του project στους είκοσι συμμετέχοντες. To project μοιάζει να λειτουργεί διπλά: οι ομιλητές-

πρόσφυγες αποκτούν ορατότητα και φωνή, λειτουργώντας ως δρώντα υποκείμενα και διεκδικώντας την 

ισότιμη συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία και την προσωπική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα τους 

νομιμοποιεί ως ισότιμους πολίτες στα μάτια της κυρίαρχης ομάδας ως φορέα εξουσίας, επιτελώντας τον 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο, βοηθώντας στην κοινωνική ένταξη με την έννοια ότι η ένταξη 

αποτελεί μία διαδικασία με την οποία οι φορείς της επιτρέπουν στα μέλη να είναι κάτοχοι θέσεων και 

φορείς ρόλων στο πλαίσιο της κοινωνικής οργάνωσης, προκειμένου να συμβάλλουν όλα τα μέλη στη 

λειτουργία του κοινωνικού συστήματος. Με αυτή την έννοια η κοινωνία υποδοχής, η θεσμική της δομή και 

η αντίδρασή της είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή επίτευξη της ενσωμάτωσης των προσφύγων 

στην ελληνική κοινωνία.  Η συγκεκριμένη δράση του ΕΜΣΤ εντάχθηκε στον ευρύτερο κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό προσανατολισμό του που έχει ως στόχο ένα μουσείο χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο  αποτελεί 

έναν ελκυστικό χώρο καλλιέργειας, ψυχαγωγίας και έκφρασης για ανθρώπους με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γηγενούς πληθυσμού για άλλους πολιτισμούς που 

παραδοσιακά είτε έχουν παρερμηνευθεί είτε καθίστανται αόρατοι, είναι ζητούμενο στις πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες. Ο διαπολιτισμικός διάλογος δεν είναι απλώς ένας στόχος με προκαθορισμένο αποτέλεσμα αλλά 

μία διαδραστική διαδικασία, η οποία δεν υπογραμμίζει μόνο τα κοινά χαρακτηριστικά αλλά προωθεί τον 

πλούτο της πολυμορφίας ως μία διαδικασία αμφίδρομης εμπλοκής δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 

«γέφυρες».  

Όλοι οι παραπάνω λόγοι, για τους οποίους φορείς, όπως το μουσείο, πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργούς 

ρόλυς που απαντούν σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και αφορούν ευάλωτες ομάδες και την ένταξή 

τους στις εκάστοτε κοινωνίες, συνοψίζονται στην αφήγηση της Bibiche από το Κονγκό: «…εδώ στο 

Μουσείο, ένιωσα για πρώτη φορά ότι εγώ η ίδια, ως ανθρώπινο ον, είμαι ένα έργο τέχνης – ότι κάθε 

άνθρωπος είναι ένα έργο τέχνης, με τη δική του ιστορία και τα δικά του μηνύματα. Και θέλω να πω σε όλα τα 

αδέλφια μου εδώ, στους πρόσφυγες, συμπολίτες, φίλους μου – βάλτε όποια λέξη θέλετε, τους θεωρώ δικούς 

μου ανθρώπους – ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία να φωτίσουμε τα σκοτεινά σημεία του μυαλού μας, τη σκοτεινή 

μνήμη των άσχημων γεγονότων που ζήσαμε, και να νιώσουμε πια άνθρωποι». 
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Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφέα:   

Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά 

προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 

προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία 

απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε 

που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες 

της επιστημονικής παράθεσης. 

 

 

 

 

 

 


