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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην επιστήμη της ανθρωπολογίας, η πολιτισμική πρακτική του χορού έχει 

αναδειχθεί σε σημαντική αναλυτική κατηγορία, με την οποία μελετώνται και 

κατανοούνται κοινωνικές περιστάσεις και φαινόμενα που εμπεριέχουν επιτελεστικές 

πρακτικές. Η παρούσα εργασία ακολουθεί μια τέτοια διαδρομή, όπου οι χορευτικές 

πρακτικές γίνονται το όχημα διερεύνησης της πληθυσμιακής ομάδας των Ντόπιων 

της Αλμωπίας. 

Βασικό ζητούμενο της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπαρίστανται 

και αναπαράγονται οι τοπικές ταυτότητες σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Πιο 

συγκεκριμένα, διερευνά τη δράση αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικοί 

σύλλογοι και φορείς αυτοδιοίκησης χρησιμοποιούν τις χορευτικές πρακτικές, αφενός 

για να ισχυροποιήσουν τον ρόλο τους ως φορείς εξουσίας και πολιτισμού, αφετέρου 

για να υποστηρίξουν ή να υπονομεύσουν κυρίαρχους λόγους και ιδεολογίες. Η 

πολιτισμική αλλαγή αποτελεί αναπόφευκτα το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, 

αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός των Ντόπιων δεν είναι στατικός και 

περιχαρακωμένος, όπως θέλουν να πιστεύουν όσοι τον χρησιμοποιούν εργαλειακά, 

αλλά ρευστός και σε αλληλεξάρτηση με τις εκάστοτε κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες 

που επικρατούν στην περιοχή. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες μελετήθηκαν με τη διεξαγωγή 

επιτόπιας έρευνας, αναδείχτηκαν σε πεδία όπου αναπτύσσονται σχέσεις εξουσίας 

μεταξύ πολιτικών προσώπων, φορέων αυτοδιοίκησης και πολιτιστικών συλλόγων. 

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται βήμα δημόσιων δηλώσεων, καταγγελιών 

και απαγορεύσεων, δίνοντας στις χορευτικές πρακτικές και τη συμμετοχή σε αυτές 

διαφορετικό νόημα κάθε φορά. 

 

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ:  Χορός, Ταυτότητες, Πολιτική, Πολιτισμός, Αλμωπία. 
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SUMMARY 

  

 

In anthropology, dance as a cultural practice has emerged into a valuable analytical 

category used to study the social circumstances and phenomena which encompass the 

performative practices of people. This ethnographic research follows such a route 

where dance practices become the vehicle for exploring the population group of the 

Ntopioi of Almopia. 

The primary focus of this research is the ways that local identities are represented and 

reproduced at a collective and individual level. More specifically, it explores the 

activities and the modalities in which local associations and local government use 

dance practices, on the one hand, to strengthen their role from a position of 

institutional power that defines culture to support or undermine discourses and 

dominant ideologies. Cultural change is inevitably the result of this process, proving 

that the culture of Ntopioi, is not static and defined, as those who exploit it want to 

believe, but fluid and in interdependence with the social-political conditions 

prevailing in the region. 

The cultural events that have been studied by doing participatory ethnographic 

fieldwork emerged as fields of action in which power relations have developed 

between politicians, local government and cultural associations. At the same time, 

these events can become a stage for making public statements, denouncements and 

prohibitions, giving different meanings in dance practices and the participation in 

them each time.  

 

 

KEYSWORD: Dance, Identities, Politics, Culture, Almopia.  
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Εικόνα 1. Χάρτης Νομού Πέλλας στην Ελλάδα. 

Πηγή :https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nomos_Pellas.png. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Στις 5 Αυγούστου 2018, στο χωριό Γαρέφι του Δήμου Αλμωπίας1,τελέστηκε 

μνημόσυνο προς τιμήν του Καπετάν Γαρέφη2. Τη διοργάνωση ανέλαβε ο 

πολιτιστικός σύλλογος του χωριού σε συνεργασία με τον Δήμο Αλμωπίας. Στην 

εκδήλωση ήταν καλεσμένοι εκπρόσωποι διαφόρων συλλόγων (Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, σύλλογος απογόνων 

μακεδονομάχων, πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής) αλλά και εκπρόσωποι της 

δημοτικής και περιφερειακής αρχής του νομού Πέλλας. Η εκδήλωση, που 

καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκε, επίσης, με την παρουσία του 

στρατού και της τοπικής μητρόπολης3. Επιπλέον, ο πολιτιστικός σύλλογος του 

χωριού αποφάσισε για πρώτη φορά να προσκαλέσει στην τελετή έναν απόγονο της 

οικογένειας Γαρέφη από τις Μηλιές του Πηλίου. Επίσης, κλήθηκε να παραστεί ο 

πρόεδρος της κοινότητας των Μηλεών, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης του Νομού 

Μαγνησίας. Παράλληλα, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι συλλόγων 

από την περιοχή του Βόλου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία 

του χωριού, όπου δεσπόζουν, εκτός από το μνημείο4 του  «μακεδονομάχου»5 καπετάν 

Γαρέφη, το ηρώο του χωριού και η προτομή του, επίσης, «μακεδονομάχου» ιερέα 

Νίκανδρου Παπαχρήστου. 

                                                
1 Η Αλμωπία είναι επαρχία του Νομού Πέλλας στην κεντρική Μακεδονία και βρίσκεται βορειοδυτικά του νομού. 
2 Ο Κώστας Γαρέφης με καταγωγή από τις Μηλιές του Βόλου, ήρθε στην περιοχή της Αλμωπίας το 1906 με 

σκοπό να συμμετέχει στα ελληνικά αντάρτικά σώματα που δρούσαν στην Οθωμανική Μακεδονία εκείνη την 

περίοδο.  
3 Οι εορτασμοί των εθνικών επετείων εμπεριέκλειαν την υπενθύμιση ενός συνεχώς υπαρκτού κινδύνου για την 

εθνική ακεραιότητα. Κατά συνέπεια, η παρουσία του στρατού δημιουργούσε ένα αίσθημα συλλογικής εθνικής 

ασφάλειας. Στο ίδιο πλαίσιο η εκκλησία παρουσιαζόταν ως ένα κεντρικό σύμβολο ενότητας των ιστορικών 

συμβάντων. Γι’ αυτό οι τελετές αυτές συμπεριλάμβαναν έντονα στοιχεία θρησκευτικότητας (Καρακασίδου 

2004:257). 
4 Στη δεκαετία του 1920 Έλληνες αξιωματούχοι επιδόθηκαν σε μια εκστρατεία ανέγερσης μνημείων ηρώων σε 

πλατείες πόλεων και χωριών σε όλη την βόρεια Ελλάδα με σκοπό να καλλιεργήσουν στους κατοίκους ένα 

αίσθημα  κοινής ταυτότητας και ελληνικής εθνικής συλλογικότητας (Καρακασίδου 2004:252).  
5 Ο όρος «Μακεδονομάχος»  παραπέμπει στους ανθρώπους που πολέμησαν κατά την περίοδο του 1904-1908 στην 

περιοχή με απώτερο σκοπό την ένταξή  της στο ελληνικό κράτος. Πολλοί από αυτούς κατάγονταν από άλλες 

περιοχές, οι οποίες άνηκαν στο ήδη υπάρχων ελληνικό κράτος. 
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 Η εκδήλωση ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση. Έπειτα, ακολούθησε η 

κατάθεση στεφάνων και οι χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους των καλεσμένων 

συλλόγων, αλλά και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Οι περισσότερες 

ομιλίες αναφέρθηκαν σε ιστορικά γεγονότα και τόνισαν την αξία των προσώπων που 

συνέβαλαν στην «απελευθέρωση» της περιοχής. Ο εκπρόσωπος της πανελλήνιας 

ομοσπονδίας συλλόγων Σαρακατσαναίων μίλησε για τον αγώνα των 

Σαρακατσαναίων και τη συμβολή τους στον Μακεδονικό Αγώνα, ενώ κεντρικός 

ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο διετέλεσε υπουργός 

αλλά και αντιπρόεδρος της βουλής. Ο ομιλητής αυτός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε 

και στη Συμφωνία των Πρεσπών6 χαρακτηρίζοντας την «..ένα πανηγυράκι, μία φιέστα 

της κυβέρνησης», ενώ τόνισε ότι «μόνο ο ελληνικός λαός έχει το δικαίωμα να 

αποφασίσει για το σκοπιανό». 

 Κατά την διάρκεια της ομιλίας, δίπλα του, στεκόταν ένα ψηλός νεαρός 

άνδρας, ντυμένος με μια ενδυμασία, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «ενδυμασία 

Μακεδονομάχου» ή «Παύλου Μελά»7. Επιπλέον, πίσω από τους ομιλητές υπήρχαν τα 

λάβαρα των πολιτιστικών συλλόγων αλλά και διάφορες σημαίες, όπως η Ελληνική8, η 

σημαία με τον ήλιο (ή άστρο) της Βεργίνας9 αλλά και η σημαία την Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων. 

 Πριν κλείσει το πρώτο μέρος της εκδήλωσης με τον εθνικό ύμνο, όπως 

συμβαίνει σε όλες τις εθνικές επετείους και επίσημες τελετές μνήμης, δημιουργήθηκε 

μια μικρή αναστάτωση, καθώς ένας παρευρισκόμενος φώναξε έναν άλλο, ο οποίος 

βρισκόταν εκείνη την ώρα στο καφενείο, δίπλα από τον χώρο που γινόταν η 

εκδήλωση, να σηκωθεί πάνω και να σταθεί σε θέση προσοχής. Μόλις ολοκληρώθηκε 

η διαδικασία, ο κόσμος μετακινήθηκε προς ένα άλλο σημείο της πλατείας, όπου 

υπήρχαν τραπέζια με διάφορα κεράσματα για τον κόσμο και  θα πραγματοποιούνταν 

το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης.  

                                                
6 Για την συμφωνία των Πρεσπών θα γίνει λόγος στο τρίτο κεφάλαιο. 
7 Δεν είναι λίγοι οι σύλλογοι που έχουν στο βεστιάριο τους τέτοιες ενδυμασίες, τις οποίες φορούν κυρίως σε 

τελετές μνήμης ή σε εθνικές και τοπικές παρελάσεις. 
8 Το 1938 ο Μεταξάς συνέταξε αναγκαστικό νόμο ο οποίος στόχευε στη δημιουργία ενός αισθήματος σεβασμού 

απέναντι στη χώρα μέσω της λατρείας και του σεβασμού στη σημαία. Η εθνική σημαία λατρεύτηκε και απέκτησε 

ιερότητα μέσω τελετουργιών. Επίσης κυκλοφόρησαν οδηγίες της κυβέρνησης που περιέγραφαν τις διαστάσεις, το 

χρώμα που έπρεπε να έχουν οι σημαίες και όριζαν ότι τα σπίτια και τα καταστήματα έπρεπε να υψώνουν την 

σημαία από την αυγή του ηλίου μέχρι και την δύση κατά τις ημέρες εορτασμού και πένθους αλλά και κατά την 

διάρκεια θρησκευτικών τελετών (Καρακασίδου 2004:248-249). 
9 Το άστρο της Βεργίνας αποτελεί ένα νέο σύμβολο συλλογικής ταυτότητας, το οποίο προσπαθεί να ανακαλέσει 

την αύρα των αρχαίων Μακεδόνων  της ελληνικής εθνικής παράδοσης (Καρακασίδου 2004:261). 
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 Οι διοργανωτές είχαν αποφασίσει να συνεχίσουν την εκδήλωση με μια 

χορευτική παράσταση, κατά την οποία χορευτές των προαναφερθέντων συλλόγων, 

ντυμένοι με ενδυμασίες θα χόρευαν όλοι μαζί σε έναν κύκλο. Σε κάθε μελωδία που 

ακουγόταν, πρωτοστατούσε και η ανάλογη χορευτική ομάδα. Έτσι, ξεκίνησαν με 

«Συρτό» και «Ράικο», στη διάρκεια των οποίων χόρεψαν μπροστά οι χορευτές του 

χωριού. Ακολούθησαν οι χοροί «Ομάλ» και «Τικ», τους οποίους χόρεψαν παιδιά με 

ποντιακές ενδυμασίες. Στο τέλος, χορεύτηκαν Σαρακατσάνικοι σκοποί με τους 

εκπροσώπους των συλλόγων από το Βόλο να πρωτοστατούν. Περιμετρικά υπήρχε 

αρκετός κόσμος, ο οποίος παρακολουθούσε, ενώ υπήρχαν τραπέζια και καρέκλες, 

στα οποία κάθονταν μόνο οι επίσημοι προσκεκλημένοι. Η γιορτή ολοκληρώθηκε με 

ελεύθερο γλέντι και τη συμμετοχή του κοινού. 

 

 

Εικόνα 2. Χορευτική πρακτική κατά την ημέρα μνήμης στο Γαρέφι. Φωτογραφία από την τοπική διαδικτυακή 

εφημερίδα aridaia news. 

 

 Η παραπάνω εκδήλωση είναι ενδεικτική της σημασίας των χορευτικών 

πρακτικών σε αυτές τις δημόσιες και επίσημες περιστάσεις. Ο κύριος σκοπός της 

χορευτικής αυτής παράστασης δεν ήταν τόσο να δείξουν οι χορευτές τις δεξιότητές 

τους αλλά, κυρίως, να συμμετέχουν σε μια συμβολική και εθνική ταύτιση, η οποία 

εκφράστηκε μέσα από την ταυτόχρονη χορευτική επιτέλεση διαφορετικών ομάδων σε 

ένα κύκλο.  
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 Γενικότερα, ο χορός χρησιμοποιείται στην περιοχή ως πρακτική, με την οποία 

πλαισιώνονται μια σειρά από θρησκευτικές γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τελετές 

μνήμης αλλά και εθνικές ή τοπικές επέτειοι. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν 

αντικείμενο δραστηριότητας των πολιτιστικών συλλόγων και έχουν ψυχαγωγικό και 

οικονομικό σκοπό. Αναπόφευκτα, στοχεύουν και στη συγκρότηση της συλλογικής 

μνήμης. Παράλληλα, αποτελούν ένα βήμα, από το οποίο πρόσωπα της πολιτικής 

σκηνής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων εκθέτουν το έργο τους ή 

προβαίνουν σε ανακοινώσεις. 

 Η εργασία αυτή εξετάζει τις διαδικασίες και τους τρόπους, με τους οποίους 

αναπαρίστανται και αναπαράγονται, σε τοπικό επίπεδο, ατομικές και συλλογικές 

ταυτότητες μέσα από χορευτικές πρακτικές και κοινωνικές περιστάσεις, που 

περιλαμβάνουν χορό. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά τη δράση τοπικών πολιτιστικών 

συλλόγων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και εξετάζει τον τρόπο που 

χρησιμοποιούν το χορό για να ισχυροποιήσουν, να νομιμοποιήσουν το ρόλο τους και 

να υποστηρίξουν ή να υπονομεύσουν κυρίαρχους λόγους και ιδεολογίες. Η εκδοχή 

του τοπικού πολιτισμού, η οποία προκύπτει, γίνεται κατανοητή και χρησιμοποιείται 

από τους πολιτιστικούς συλλόγους και την τοπική αυτοδιοίκηση ως η «γνήσια τοπική 

παράδοση», της οποίας η προώθηση είναι προσοδοφόρα σε εμπορικό και οικονομικό 

επίπεδο. 

 

 

1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

1.2.1 Εννοιολογήσεις του πολιτισμού και της ταυτότητας 

 

 Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο για το 

ρόλο του χορού και των χορευτικών πρακτικών στη συγκρότηση των ταυτοτήτων 

στον ελλαδικό χώρο. Στην ανθρωπολογική μελέτη για το χορό, η έννοια του 

πολιτισμού, του «χορευτικού πολιτισμού» στην περίπτωσή μας, γίνεται κατανοητή 

στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από 

μεταβλητότητα, συγκρούσεις και αλλαγές (Neveu-Kringelbach και Skinner 2012:10). 

 Σύμφωνα με τη Γκέφου-Μαδιανού, η μελέτη του πολιτισμού εντάχθηκε, από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο πλαίσιο της πολιτικής του πολιτισμού. Η έννοια 
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αμφισβητήθηκε ως μια δυτική κατασκευή/επινόηση που πήγαζε από το ιδεολογικό 

αφήγημα του έθνους κράτους, ενώ οι νέες θεωρίες προέβαλαν τη δράση των ατόμων 

και τις κοινωνικές τους σχέσεις όχι ως δεδομένες, αλλά ως πολιτισμικές και 

κοινωνικές κατασκευές (2011:157-185). 

        Όπως αναφέρει και η Susan Wright: «η έννοια του πολιτισμού, κατά τη διάρκεια 

της ιστορικής της διαδρομής και πολιτικής της σημασιοδότησης, εμφανίζεται ως 

δεδομένη και αυταπόδεικτη αλήθεια, από όσους τη χρησιμοποιούν, νομιμοποιώντας 

πολιτικές αποφάσεις, πολιτισμικούς, ρατσιστικούς και εθνικιστικούς διαχωρισμούς και 

μια ιεραρχημένη αντίληψη για τον κόσμο» (1998:73).  

 Η συγγραφέας αναδεικνύει τη νέα θεώρηση, σύμφωνα με την οποία ο 

πολιτισμός δεν έχει εγγενή χαρακτήρα, δεν είναι στατικός και περιχαρακωμένος, 

αλλά δυναμικός, ρευστός και κατασκευάζεται κατά περίπτωση σε συγκεκριμένους 

τόπους και χρόνους (1998:81). Επίσης, μας αποκαλύπτει με ποιο τρόπο ο πολιτισμός 

μετατρέπεται σε εργαλείο στα χέρια ατόμων και ομάδων, για να πετύχουν πολιτικούς 

- οικονομικούς στόχους αλλά και να ενισχύσουν τον αποκλεισμό, την 

περιθωριοποίηση και την ταξική ιεραρχία. Αυτοί που έχουν την εξουσία προσπαθούν 

να νομιμοποιήσουν τις ιδέες τους, να ελέγξουν τα σύμβολα και τις πρακτικές και, 

γενικότερα, να ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός πολιτισμού. Οι ιδεολογίες αυτές, αν 

δεν αμφισβητηθούν από άλλα άτομα ή ομάδες, καταλήγουν να θεωρούνται 

ηγεμονικές. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, την έννοια του πολιτισμού ως ένα πεδίο, 

όπου οι σχέσεις εξουσίας γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης αλλά και ως μια 

πολιτική διαδικασία διαπάλης για το ποιος θα έχει την ισχύ να προσδιορίσει το 

περιεχόμενο του πολιτισμού (1998:73-107). 

 Η ταυτότητα γίνεται κατανοητή ως μία έννοια, η οποία διαμορφώνεται μέσα 

από τις κοινωνικές δυνάμεις και σχέσεις, ενώ είναι πάντα εξαρτημένη από το 

ιστορικό γίγνεσθαι και βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς αλλαγής και 

μεταμόρφωσης (Γκέφου-Μαδιανού, 2006:58). Ο Barth (1969) μας έχει δείξει ότι οι 

έννοιες του αυτο- και ετεροπροσδιορισμού σε κοινωνικά πλαίσια, στα οποία 

συμβιώνουν ομάδες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, είναι το αποτέλεσμα 

αυτής της αλληλεπίδρασης. Το ζητούμενο είναι η μελέτη των κοινωνικών 

περιστάσεων, στις οποίες οργανώνεται κοινωνικά και πολιτισμικά η διαφορά και η 

ταύτιση και όχι στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αυτά καθ’ αυτά. Η ταυτότητα, 

λοιπόν, είναι αποτέλεσμα μιας σχεσιακής διαδικασίας.  
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 Στο επίπεδο της μελέτης των ταυτοτήτων στα σύγχρονα έθνη-κράτη, η 

υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης ταυτότητας, σύμφωνα με τον Danforth, δεν προκύπτει 

από το γεγονός της συμμετοχής σε έναν ορισμένο πολιτισμό αλλά το αντίθετο, ότι, 

δηλαδή, «η συμμέτοχή σ’ έναν ορισμένο πολιτισμό είναι μάλλον αποτέλεσμα της 

υιοθέτησης μιας ορισμένης ταυτότητας»(1999:212). Οι άνθρωποι, λοιπόν, που 

επιλέγουν να έχουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα, προσαρμόζονται στα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά που μπορεί αυτή να περιέχει.  

 Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί την έννοια του πολιτισμού ως αναλυτική 

κατηγορία, με την οποία αποπειράται να μελετήσει και να κατανοήσει πολιτισμικές 

διεργασίες οριοθέτησης του «εαυτού» και του «άλλου» στο επίπεδο της τοπικότητας.   

 

1.2.2 Χορός και Ταυτότητα  

 

Η ανθρωπολογική μελέτη του χορού, ιδιαίτερα σε κοινωνίες στις οποίες αυτός 

αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς στην κοινωνική ζωή, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 

για τις κοινωνικές επιστήμες (Neveu-Kringelbach και Skinner 2012). Σύμφωνα με τη 

Wulff, ο χορός αποτελεί αντικείμενο μελέτης στην ανθρωπολογία για περισσότερο 

από έναν αιώνα. Το κεντρικό ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε τί μας λέει ο χορός 

για την υπό μελέτη κοινωνία αλλά και τις κοινωνικές και πολιτισμικές περιστάσεις, 

στις οποίες γίνεται μέσο και πλαίσιο έκφρασης. Οι πρώτες μελέτες ασχολήθηκαν με 

τη λειτουργικότητα, τη μορφή αλλά και τη δύναμη του χορού ως μια μη λεκτική 

μέθοδο επικοινωνίας. Οι σημαντικές εξελίξεις στην ανθρωπολογική μελέτη του 

χορού λαμβάνουν χώρα στη δεκαετία του 1980, στην οποία η εθνογραφική έρευνα 

μελετά την πολιτική του χορού, το σώμα, το κοινωνικό φύλο, την εθνικότητα, τον 

εθνοτισμό, τον εθνικισμό και το διεθνικό ρόλο του χορού σε συνθήκες 

παγκοσμιοποίησης (Wulff 2015: 666-669).  

 Η μελέτη του σε αποικιακά και μετα-αποικιακά πλαίσια, που συνδέεται με τη 

δημιουργία ή την αναδιαμόρφωση εθνικών χορών, ανέδειξε το χορό ως μια πρακτική 

σχέσεων εξουσίας, διαμαρτυρίας, αντίστασης και συνενοχής. Σε αρκετές περιπτώσεις, 

οι χορευτικές πρακτικές αποτέλεσαν ένα μέσο αντίστασης και εξέγερσης, ενώ η 

αποικιακή κυριαρχία συνετέλεσε στον μετασχηματισμό των χορών και στη 

δημιουργία νέων υβριδικών μορφών κίνησης (Reed 1998). 
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 Μέσα από την εφαρμογή θεωρητικών προσεγγίσεων των ταυτοτήτων, του 

εθνικισμού, και της συγκρότησης των εθνών κρατών, ο χορός και η μουσική έχουν 

αναδειχτεί σε ισχυρά σύμβολα ταυτότητας για τις εθνικές ομάδες και τα έθνη. Πολλοί 

ερευνητές κατέδειξαν πως οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον χορό, επινοούν και 

επαναπροσδιορίζουν τις ταυτότητες τους. Πολλές φορές, μάλιστα, θεωρείται 

επιτακτική ανάγκη οι άνθρωποι να αποδεικνύουν την εθνική τους ταυτότητα μέσα 

από διάφορες πρακτικές, όπως είναι τα ονόματα, η γλώσσα, ο χορός, το τραγούδι, οι 

τελετουργικές πρακτικές (Cowan 2011:593). 

 Ο χορός και η μουσική έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση της εθνικής 

ταυτότητας, της μνήμης και της ιδεολογίας, ενώ αποτέλεσαν  ένα σημαντικό εργαλείο 

στα χέρια νέων κρατών, τα οποία τον διαμόρφωσαν σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα 

και τον διέδωσαν μέσα από την εκπαίδευση και άλλους κρατικούς φορείς (Martin 

Stokes 1994).  

 Η παρούσα εργασία εστιάζει στον τρόπο, με τον οποίο η επίσημη εθνική 

ιδεολογία καθορίζει τα νοήματα των χορευτικών πρακτικών και τον τρόπο που αυτές 

προσλαμβάνονται από τους εμπλεκόμενους.  

 Σε ό, τι αφορά στην προσπάθεια ελέγχου του χορού από το κράτος, τη χρήση 

του ως πολιτικό μέσο από διάφορες ομάδες, καθώς και τη συμβολή του στη 

συγκρότηση της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας, η Elke Kaschl στο έργο της 

τονίζει ότι ο λαϊκός χορός είναι μια εθνικοποιητική δύναμη και μια παράσταση του 

εθνικισμού. Οι σωματικές πρακτικές αποτελούν ένα ισχυρό μέσο συλλογικής 

αναγνώρισης. Η οπτική αυτή επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους 

κατασκευάζονται οι συλλογικές ταυτότητες σε σχέση με τον «άλλον», κάτι που 

αποδεικνύει ότι δεν είναι κλειστές και απομονωμένες αλλά αλληλοσυνδέονται. Ως 

παράδειγμα, αναφέρει το χορό dabken / debkah και τον τρόπο που προσδιορίστηκε τη 

μια φορά ως ισραηλινή και τη δεύτερη ως παλαιστινιακή παράδοση, στο πλαίσιο 

ανταγωνιστικών εθνικισμών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την ίδια πρακτική για 

σκοπούς συλλογικής αναγνώρισης.  

 Συγκεκριμένα, η Ισραηλινή πλευρά υιοθέτησε μια αραβική χορευτική 

πρακτική, το χορό dabkeh, μετατρέποντας την σε debkah για να πιστοποιήσει μια 

σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα και να διεκδικήσει μια περιοχή, που μέχρι τώρα 

ήταν ξένη προς αυτήν. Από την άλλη, οι Παλαιστίνιοι χρησιμοποίησαν το dabkeh ως 

παλαιστινιακή πολιτισμική πρακτική, για να αντιμετωπίσουν την κυρίαρχη ισραηλινή 
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εθνική παρουσία και τις πολιτικές που αποβλέπουν στην από-νομιμοποίηση των 

παλαιστινιακών εθνικών φιλοδοξιών στην ίδια επικράτεια. Και οι δύο πλευρές 

παρουσίασαν το dabkeh / debkah ως αυθεντική παράδοση.   

 Σε ένα ανάλογο παράδειγμα, παρατηρούμε με ποιον τρόπο ένα κράτος 

προσπαθεί να αφομοιώσει μια πληθυσμιακή ομάδα, ενώ η ίδια προσπαθεί να 

διαφοροποιηθεί μέσα από τη χρήση χορευτικών πρακτικών. Πρόκειται για την μελέτη 

του  Fethi Karakeçili. Ο συγγραφέας αποκαλύπτει τις προσπάθειες αφομοίωσης των 

Κούρδων στον τουρκικό εθνικισμό, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

διδασκαλίας του χορού. Το τουρκικό κράτος επαναπροσδιορίζει τους κουρδικούς 

χορούς ως τουρκικούς, ώστε να τους καταστήσει συμβατούς με τους εθνικιστικούς 

στόχους της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Τουρκία αποδέχεται την 

πραγματικότητα των Κούρδων, όμως δεν τους αποδίδει κανένα από τα 

χαρακτηριστικά του πολιτισμού, με αποτέλεσμα να είναι παράνομο να χαρακτηρίσει 

κάποιος έναν χορό κουρδικό.  

 Η Helene Neveu-Kringelbach, στη μελέτη της «Moving shadows of 

Casamance: Performance and regionalism in Senegal» προσπαθεί να διερευνήσει την 

πολιτική σημασία των νέο-παραδοσιακών, όπως τους αποκαλεί, μορφών χορού. 

Συγκεκριμένα, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η συγκεκριμένη μορφή τέχνης, 

που αναδιαμορφώθηκε για τους σκοπούς της οικοδόμησης του έθνους, υιοθετήθηκε 

από μειονοτικές ομάδες. Στη Σενεγάλη, μετά την περίοδο της αποικιοκρατίας, όπως 

και σε άλλα ανεξάρτητα αφρικανικά κράτη τη δεκαετία του 1960, οι κυβερνώντες 

ελίτ έπρεπε να συγκεντρώσουν πολύ διαφορετικούς πληθυσμούς γύρω από την ιδέα 

του έθνους. Η ιδέα ήταν να διατηρήσουν μια σύνδεση με τους τοπικούς πολιτισμούς 

και, ιδιαίτερα, με την αγροτική ζωή. Η οικοδόμηση του έθνους είναι μια αμοιβαία 

διαδικασία εμπλοκής μεταξύ του κράτους και των πολιτών του. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η συγγραφέας, ο τρόπος με τον οποίο ο νεο-παραδοσιακός 

χορός υιοθετήθηκε σε διάφορα μέρη της Σενεγάλης είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής 

της διαδικασίας. Οι πρώτες χορευτικές ομάδες δημιουργήθηκαν από μετανάστες, οι 

οποίοι μετακινήθηκαν από το Casamance στο Dakar. Η κίνηση αυτή συνέβαλε στην 

άρθρωση μιας τοπικής πολιτισμικής συνείδησης και, κατά κάποιον τρόπο, οι ομάδες 

αυτές ενεπλάκησαν στην αποσχιστική τάση της περιοχής του Casamance. 
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 Η Olga Najera - Ramirez στο έργο της «Ballet Folklorico Mexicano: 

Choreographing National Identity in a Transnational Context» εξετάζει μια μορφή 

χορού, το λεγόμενο folklorico. Σκοπός της είναι να παρουσιάσει μια γενική εικόνα 

της εμφάνισης και της εξέλιξης του μεξικανικού folklοrico χορού στο Μεξικό και 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η μορφή χορού έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 

χρόνια και έχει μεταφέρει μια ισχυρή αίσθηση ομαδικής αισθητικής και ταυτότητας: 

«ο χορός folklοrico έγινε ένα κατασκεύασμα που επέτρεψε σε διαφορετικές εθνοτικές 

και περιφερειακές κοινότητες να δούνε τους εαυτούς τους ως μέλη του μεξικανικού 

έθνους» (Najera-Ramirez 2012:161). 

 Η συγγραφέας επιχειρηματολογεί ότι αυτή η μορφή χορού προέκυψε σε 

μεγάλο βαθμό ως απάντηση στα ρομαντικά εθνικιστικά αισθήματα, που ώθησαν τους 

καλλιτέχνες, τους διανοούμενους και τους πολιτικούς να αναζητήσουν τρόπους 

παρουσίασης και προώθησης νέων οραμάτων της μεξικανικής εθνικής ταυτότητας 

κατά την μετά-επαναστατική περίοδο.  

 Όπως στην Σενεγάλη, έτσι και στο Μεξικό, κατά τη διάρκεια της μετά-

επαναστατικής περιόδου, οι λαϊκές και τοπικές μορφές χορού χρησιμοποιήθηκαν από 

το κράτος ως μέρος του εθνικού οικοδομικού έργου για τη συμβολική δημιουργία 

κοινωνικής συνοχής. Η ιδέα ήταν οι λαϊκές αυτές εκφράσεις, πριν εξαφανιστούν, να 

τεκμηριωθούν και να διαδοθούν μέσω του κρατικού σχολικού συστήματος. Ωστόσο, 

η πρακτική του folklοrico χορού στις ΗΠΑ  άνθισε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 

και του 1970 ως μέρος του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των Μεξικανών. 

Το κίνημα αυτό ήταν μια πολιτική και κοινωνική απάντηση στις πολλές αντίξοες 

συνθήκες και την κοινωνική αδικία, που υπέστησαν οι άνθρωποι της καταγωγής των 

Μεξικανών στις ΗΠΑ.  

 Σε μία ακόμα σχετική μελέτη, η  Lisa Gilman στο βιβλίο της «The Dance of 

Politics» διερευνά την πολιτική του χορού των γυναικών στο Malawi, κατά τη 

διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας, αναδεικνύοντας το πόσο ισχυρό εργαλείο 

είναι ο χορός στα χέρια όσων τον χρησιμοποιούν. Ο πολιτικός χορός των γυναικών 

στο Μαλάουι είναι μία πρακτική, η οποία έχει τις ρίζες του στο κίνημα κατά της 

βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας. Τότε, οι γυναίκες ενσωμάτωσαν το τραγούδι και 

τον χορό στις πολιτικές τους δραστηριότητες, ως μέσο για να αντλήσουν υποστήριξη, 

να μεταφέρουν μηνύματα και να επικρίνουν κρυφά τους βρετανούς. Στην μετα-

αποικιακή περίοδο, οι εθνικιστικοί ηγέτες χρησιμοποίησαν ανθρώπους, για να 
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εκτελούν χορούς ως μια στρατηγική για συναισθηματική αλληλεγγύη και δημιουργία 

εθνικής ταυτότητας. Από το 1990,όμως, με την αλλαγή του πολιτικού συστήματος 

και τις αντιδράσεις πολιτικών ακτιβιστών, η πρακτική αυτή επανεξετάστηκε. Αν και 

έγινε προαιρετική, εξελίχθηκε σε μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτικών 

και των γυναικών. Οι γυναίκες λειτουργούσαν ως φορείς συμβόλων και ως δέκτες 

υλικών δώρων. Στο Malawi, όπως και σε ορισμένες άλλες αφρικανικές χώρες, οι 

χορευτικές πρακτικές έχουν γίνει ένας από τους μοναδικούς τρόπους, με τους οποίους 

οι φτωχές γυναίκες, που αποτελούν την πλειοψηφία των γυναικών στη χώρα, 

μπορούν και συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Επομένως, ο χορός παρέχει στις 

γυναίκες ένα σημαντικό σημείο εισόδου για την εξερεύνηση της πολιτικής 

κατάστασης. 

 Όλα τα παραπάνω είναι μερικά εθνογραφικά παραδείγματα, στα οποία 

αποδεικνύεται η εργαλειακή χρήση του πολιτισμού, αλλά και το επίπλαστο του 

χαρακτήρα του, καθώς παρατηρούμε να αναδιαμορφώνεται και να επινοείται κατά 

περίπτωση, για να εξυπηρετήσει τα έθνη-κράτη στην προσπάθεια τους να 

οικοδομήσουν έναν ενιαίο εθνικό πολιτισμό, ο οποίος με τη σειρά του θα υποστηρίξει 

μια ισχυρή εθνική ταυτότητα. Όπως διαπιστώσαμε και στα παραδείγματα, ο χορός 

χρησιμοποιήθηκε, είτε από το ίδιο το κράτος, είτε από μειονοτικές ομάδες ως 

σύμβολο ταυτότητας. Στις περιπτώσεις κρατών με αποικιακό παρελθόν, ο χορός, 

αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο αντίστασης και διαμαρτυρίας απέναντι στην 

αποικιακή κυριαρχία, ενώ μετά-αποικιακά προσαρμόστηκε σύμφωνα με τα 

εθνικιστικά πρότυπα, με σκοπό να αναδείξουν μια ενιαία εθνική ταυτότητα. Στο 

πλαίσιο αυτό, αρθρώθηκαν οι περιφερειακές πολιτισμικές συνειδήσεις, όπως στην 

περίπτωση των μεταναστών από το Casamance. Εδώ τα συγκροτήματα, τα οποία 

δημιουργήθηκαν, χρησιμοποίησαν επιδέξια τον παραδοσιακό λόγο που είχε 

οικοδομήσει το ίδιο το κράτος, με σκοπό να δημιουργήσουν μια διακριτή πολιτισμική 

ταυτότητα, στη βάση της οποίας οργανώθηκε ο πολιτικός λόγος της αυτονόμησης του 

Casamance. Σε άλλη περίπτωση, όπως αυτή του Μεξικού, ο χορός λειτούργησε ως 

μια ενοποιητική δύναμη για τις περιφερειακές κοινότητες, καθιστώντας την επιτέλεσή 

του σημαντική για την αίσθηση του ανήκειν σε ένα έθνος. Αλλά και στην περίπτωση 

του dakeh/debkeh,ο χορός αναδείχθηκε σε ισχυρή εθνικοποιητική δύναμη με την 

Ισραηλινή πλευρά να τον υιοθετεί, για να διεκδικήσει μια περιοχή, που μέχρι τώρα 

ήταν ξένη προς αυτήν και την Παλαιστινιακή να τον χρησιμοποιεί ως πολιτισμική 
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πρακτική, για να αντιμετωπίσει την κυρίαρχη ισραηλινή εθνική παρουσία. Επιπλέον, 

στην Τουρκία η αφομοίωση πληθυσμιακών ομάδων, όπως αυτή των Κούρδων, μέσω 

των πολιτισμικών τους πρακτικών, αποδείχτηκε ζωτικής σημασίας για την εθνική 

υπόσταση του κράτους.    

 Με δεδομένο όλα τα παραπάνω στοιχεία, η παρούσα εργασία εξετάζει όλα 

αυτά τα ζητήματα, τα οποία προκύπτουν από την εργαλειακή χρήση του πολιτισμού. 

Η Ελλάδα, αν και δεν έχει αποικιακό παρελθόν, εμπίπτει σε εκείνες τις περιπτώσεις, 

όπου η έννοια του πολιτισμού αποτελεί μια επινόηση/κατασκευή που πηγάζει από το 

ιδεολογικό αφήγημα του έθνους κράτους. Μέσα από την έρευνα μας αναδεικνύεται 

ότι και στην ελληνική περίπτωση το κράτος προσπάθησε να αφομοιώσει 

περιφερειακούς πληθυσμούς μέσω των πολιτισμικών πρακτικών. Στη βάση αυτή 

δημιουργήθηκαν οι περιφερειακοί πολιτισμοί, οι οποίοι, όμως, αναδιαμορφώθηκαν 

για να ταιριάζουν στο εθνικό πρότυπο. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σε 

αυτή των Ντόπιων της Αλμωπίας, οι μουσικοχορευτικές πρακτικές 

αντικαταστάθηκαν από τους λεγόμενους εθνικούς χορούς και δημοτικά τραγούδια, 

καθώς το κράτος τις θεώρησε κυρίως για πολιτικούς λόγους επικίνδυνες. Χρειάστηκε 

να περάσουν πολλές δεκαετίες, ώσπου οι τοπικές πολιτισμικές πρακτικές, να γίνουν 

αποδεκτές και να ενταχθούν στον εθνικό πολιτισμικό κορμό. 

Όπως και στα εθνογραφικά παραδείγματα, έτσι και στην ελληνική περίπτωση, 

έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια διάσωσης και διάδοσης του λεγόμενου ελληνικού 

πολιτισμού, αρχικά μέσα από κρατικούς και από έπειτα άλλους φορείς, όπως είναι οι 

πολιτιστικοί σύλλογοι. Ταυτόχρονα, οι χορευτικές πρακτικές αναδείχθηκαν σε πεδία 

όπου αναπτύχθηκαν σχέσεις εξουσίας μεταξύ πολιτικών και πολιτών, όπως στην 

περίπτωση των γυναικών στο Malawi, αλλά και μεταξύ κυρίαρχων και ανεπίσημων 

λόγων. Στην Ελλάδα οι πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις μετατρέπονται σε 

τόπους πολιτικής έκφρασης και χώρους όπου αναπαράγονται ιδεολογίες. Όπως 

παρακολουθήσαμε και στην ημέρα μνήμης, οι διοργανωτές αναπαρήγαγαν 

κυρίαρχους λόγους, σύμφωνα με τους οποίους, περιφερειακές πληθυσμιακές ομάδες 

ανήκουν σε μια εθνική κατηγορία και αυτό αναδείχθηκε συμβολικά μέσα από τη 

χορευτική επιτέλεση όλων των ομάδων ταυτόχρονα σε ένα κύκλο. Ο χορός στην 

περίπτωση αυτή λειτούργησε ως ενοποιητική δύναμη, ήταν από εκείνες τις στιγμές 

όπου το έθνος βρισκόταν πάνω στη σκηνή. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διαδικασία 
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αλλά κα τα σημεία εκείνα όπου αναπαρίσταται και αναπαράγεται η τοπική 

ταυτότητα, ενώ παράλληλα, παρατηρεί με ποιόν τρόπο σχετίζεται με το έθνος.  

 Καταλήγοντας λοιπόν, στον ελλαδικό χώρο θα λέγαμε ότι οι ανθρωπολογικές 

μελέτες του χορού είναι ελάχιστες. Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες μελέτες 

ασχολούνται με τη δομή, τη μορφολογία, τη ρυθμολογία αλλά και τη μεθοδολογία 

της διδασκαλίας του χορού10. Η πρώτη ανθρωπολογική έρευνα για τον χορό 

πραγματοποιήθηκε από την Jane Cowan σε μια κωμόπολη της βόρειας Ελλάδας, και 

κυκλοφόρησε το 1990, ενώ η πρώτη έκδοση στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 1998 με 

τίτλο «Η πολιτική του σώματος : Χορός και κοινωνικότητα στη βόρεια Ελλάδα». 

 Η Cowan επιχειρεί να διερευνήσει τον τρόπο που παράγονται και 

αναπαράγονται οι έμφυλες ταυτότητες μέσα από τον χορό, αλλά και με ποιόν τρόπο 

αυτές υπόκεινται σε άνισες σχέσεις εξουσίας. Η συγγραφέας χρησιμοποιεί το 

ανθρώπινο σώμα, σαν μια κεντρική αναλυτική κατηγορία για να ερμηνεύσει τις 

κοινωνικές σχέσεις. Ο χορός, σύμφωνα με την ίδια, είναι ένας τόπος όπου 

εκτυλίσσονται μορφές πολιτικής δράσης, σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα, 

πολιτικές και κοινωνικές διακρίσεις, αλλά και ένα σημείο όπου κατασκευάζονται 

κοινωνικές ταυτότητες. 

 Η επόμενη ανθρωπολογική μελέτη ανήκει στον Ιωάννη Μάνο, με τίτλο 

«Visualizing culture – Demonstrating identity : Dance performance and identity 

politics in a border region in Northern Greece». Η μελέτη αυτή πραγματεύεται το 

ζήτημα της συγκρότησης της πολιτικής ταυτότητας μέσο της διαδικασία του χορού 

στην περιοχή της Φλώρινας.  

 Στην μελέτη αυτή αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιείται 

ο πολιτισμός ως δείκτης ταυτότητας από τα άτομα και τις συλλογικότητες. Οι 

δημόσιες εκδηλώσεις γίνονται ένα πεδίο όπου αυτές οι συλλογικότητες εκφράζουν τις 

ιδιαίτερες ταυτότητες τους. Ο συγγραφέας υποστηρίζει, ότι η συγκρότηση της 

εθνικής ταυτότητας είναι μια ρευστή διαδικασία που βρίσκεται σε άμεση σχέση με 

τον ηγεμονικό λόγο. Επίσης, η έρευνα του αναδεικνύει τον ρόλο βασικών 

παραγόντων και άλλων συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να 

καθορίσουν την πορεία και το αποτέλεσμα των γεγονότων, αλλά και να 

χειραγωγήσουν σύμβολα που σχετίζονται με τις έννοιες της ταυτότητας. Παράλληλα, 

                                                
10 Βλ. Μαλκογιώργος-Μαυροβουνιώτης (1997), Τυροβολά (2001), Βαβρίτσας (2008), Καρφής-Ζιάκα (2009), 

Πραντσίδης. 
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εντοπίζει όλα εκείνα τα σημεία τα οποία αμφισβητούν την ιδέα της «αυθεντικότητας» 

την οποία υπονοούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι πως υπηρετούν με την δράση τους. 

Συμπερασματικά, οι χορευτικές πρακτικές καθίστανται ένα ρευστό και εύκολα 

χειραγωγήσιμο πολιτισμικό προϊόν, το οποίο χρησιμοποιείται ως στρατηγική στην 

τοπική πολιτική σκηνή και σε άλλες δημόσιες συλλογικές περιστάσεις. 

 Μια ακόμα εθνογραφική έρευνα ανήκει στην Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη, με 

τίτλο «Επιτηρούμενες ζωές: Μουσική, χορός και διαμόρφωση της υποκειμενικότητας 

στη Μακεδονία». Η μελέτη αυτή πραγματεύεται το ζήτημα της διαμόρφωσης της 

υποκειμενικότητας των γηγενών πολιτών της ευρύτερης περιοχής των Σερρών και της 

Δράμας. Επιπλέον, η συγγραφέας εξετάζει το ζήτημα της διαχείρισης της διαφοράς, 

αμφισβητώντας τον επίσημο λόγο, ο οποίος υποστηρίζει την πολιτισμική ομοιογένεια 

και συνοχή στην περιοχή της Μακεδονίας. Η Λεβίδη χρησιμοποιεί τις πολιτισμικές 

πρακτικές ως αναλυτική κατηγορία, και εστιάζοντας στον τρόπο που σήμερα 

επιτελούνται, διερευνά την σχέση τους με την «διαδικασία υποκειμενοποίησης» των 

κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων. 

 Και στον ελλαδικό χώρο λοιπόν, ο χορός χρησιμοποιήθηκε από το κράτος για 

την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας. Ιδεολογίες, όπως αυτή του εθνικισμού, έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή ενός οριοθετημένου πολιτισμού, ο οποίος 

σύμφωνα με εθνικούς όρους, δεν άφηνε περιθώρια ετερότητας, κυρίως στις 

μεθορίους. Όπως αναφέρει και η Elke Kaschl, ο χορός λειτουργεί ως μια 

εθνικοποιητική δύναμη που είναι συνδεδεμένη με τις ιδέες του ρομαντικού 

εθνικισμού του 19ου αιώνα, όπου οι λαοί είναι φύλακες άγγελοι της αγνής, εθνικής 

ψυχής και του πολιτισμού. Σημαντικά στοιχεία σε κάθε εθνικό λόγο είναι η παράδοση 

και η αυθεντικότητα, έτσι ο εθνικισμός κατασκευάζει καθορισμένες πρακτικές τις 

οποίες θεωρεί φυσικές. Μέσω αυτών των εφευρεμένων παραδόσεων, τα έθνη 

επικαλούνται μια πολιτισμική μοναδικότητα και νομιμοποιούν την ύπαρξή τους εντός 

και εκτός συνόρων. 

 «Ο χορός ως σωματική πρακτική αποτελεί ένα τόσο ισχυρό μέσω συλλογικής 

αναγνώρισης που η δύναμή του διατηρείται ακόμα και όταν η επιτέλεση του χορού 

επαγγελματικοποιείται και τίθεται επί σκηνής. Εκεί ενεργεί η δύναμη της 

συλλογικότητας ακόμη και σε αυτούς που απλά τον παρακολουθούν χωρίς να 

συμμετέχουν» ( Kaschl 2003:15). 
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 Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τον χορό ως πεδίο ανταγωνισμών ανάμεσα 

σε ιδεολογίες, συλλογικά και ατομικά υποκείμενα. Όπως τονίζει η Cowan, η 

συμμετοχή σε κοινωνικές περιστάσεις που περιλαμβάνουν χορό είναι, συχνά, μια 

διφορούμενη εμπειρία γεμάτη προβλήματα (1998:28). Ταυτόχρονα, ο χορός 

μετασχηματίζεται σε ένα πεδίο ελέγχου, στο οποίο συγκροτούνται και αναπαράγονται 

ταυτότητες, ενώ όσοι έχουν τη σχετική εξουσία, μπορούν να καθορίσουν τη 

διαδικασία και το αποτέλεσμά τους (Μάνος 2002). Κατά συνέπεια, η ίδια η επιτέλεση 

του χορού είναι ικανή να ενσωματώνει μια πολλαπλότητα μηνυμάτων, αλλά και 

αρκετά ευέλικτη, ώστε να προσαρμόζεται στις νέες περιστάσεις και νοηματοδοτήσεις 

(Neveu - Kringelbach 2012:144). 

 

1.3 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παραθέσαμε το αντικείμενο έρευνας, τα ερευνητικά 

ερωτήματα και προσδιορίσαμε το θεωρητικό πλαίσιο με αναφορά στις έννοιες του 

πολιτισμού, της ταυτότητας και του χορού. Στη συνέχεια, στο 2ο κεφάλαιο θα γίνει 

αναφορά στην μεθοδολογία της εργασίας. Στο 3ο κεφάλαιο θα μεταφερθούμε στο 

πεδίο της έρευνάς μας, που είναι η περιοχή της Αλμωπίας, προβαίνοντας σε μια 

αναδρομή στο παρελθόν για να εξετάσουμε κάποιες πτυχές που έπαιξαν βασικό ρόλο 

στην δημιουργία του σημερινού κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου, αλλά και 

στην διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας.  

Στο 4ο κεφάλαιο εξετάζεται ο ρόλος και η δράση των φορέων που σχετίζονται με 

τις πολιτισμικές πρακτικές, όπως είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών 

Συλλόγων Μακεδόνων και οι κατά τόπους πολιτιστικοί σύλλογοι. Πιο συγκεκριμένα, 

θα μελετήσουμε τη διαδικασία οριοθέτησης και επαναπροσδιορισμού πολιτισμικών 

πρακτικών από πολιτιστικούς φορείς με σκοπό την υποστήριξη κυρίαρχων λόγων. 

Παράλληλα, θα αναφερθούν συνοπτικά, οι πολιτικές εξελίξεις κατά την περίοδο 

2017-2018 για το Μακεδονικό ζήτημα και θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους 

επηρέασαν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθορίζοντας το περιεχόμενο τους. 

Στο 5ο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα χορευτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα 

κατά την διάρκεια του καλοκαιριού το 2017 σε δύο χωριά της περιοχής. Στόχος μας 

είναι να παρατηρήσουμε τους τρόπους που αναπαράγονται και αναπαρίστανται οι 

τοπικές ταυτότητες κατά την διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέσα από 
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αυτή την διαδικασία θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις πολλαπλές φωνές που 

ακούγονται σε μια περιοχή, όχι μόνο μεταξύ δυο χωριών αλλά και μέσα σε μια 

κοινότητα, ενώ παράλληλα θα αναδείξουμε τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται 

στα πεδία των εκδηλώσεων. 

Στο 6ο κεφάλαιο, στο πλαίσιο πάντα της μελέτης της αναπαράστασης της 

τοπικής ταυτότητας, θα εστιάσουμε και θα εξετάσουμε έννοιες, όπως η «παράδοση» 

και η «αυθεντικότητα». Θα μελετήσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από τον 

πολιτιστικό σύλλογο κατά τη διάρκεια μιας πολιτιστικής εκδήλωσης, με σκοπό να 

ισχυροποιήσει και να νομιμοποιήσει τον ρόλο του ως φορέας του τοπικού 

πολιτισμού. Η εργασία θα ολοκληρωθεί στο 7ο κεφάλαιο με τη διατύπωση 

συμπερασματικών παρατηρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Όταν πραγματοποιείς έρευνα σε οικεία κοινωνία υπάρχουν πολλά 

πλεονεκτήματα αλλά και πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από το 

γεγονός ότι είσαι εξοικειωμένη με το πεδίο, τόσο ως κοινωνικό χώρο, όσο και ως 

γεωγραφική θέση, αλλά και με τους ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα 

της έρευνάς σου.  

 Επιπλέον, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, όταν καλείσαι να αλλάξεις 

οπτική γωνία και να δεις με κριτική ματιά το αντικείμενο της δουλειάς σου. Αυτό 

συμβαίνει στην δική μου περίπτωση, όπου το αντικείμενο της δουλειάς μου, με την 

οποία βιοπορίζομαι, έγινε αντικείμενο της έρευνας μου. Η δυσκολία έγκειται στο 

γεγονός ότι πρέπει να βρεις ισορροπίες μέσα σου καθώς έχεις πλέον αποδομήσει το 

αντικείμενο της δουλειάς σου και έχεις ανακαλύψει ότι αυτό που υπηρετείς τόσα 

χρόνια είναι ένα κατασκεύασμα και αποτελείς και εσύ μέρος αυτού του 

οικοδομήματος. 

 Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό του Νομού Πέλλας. Οι γονείς 

των παππούδων και γιαγιάδων μου ήρθαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών, το 

1922, από την περιοχή του Πόντου, της σημερινής Τουρκίας και γι’ αυτό το λόγο μας 

αποκαλούν, ακόμα και σήμερα, Πόντιους. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της ζωής 

μου, ένιωσα άσχημα για την καταγωγή των προγόνων μου, καθώς άκουγα αρνητικά 

σχόλια από άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Το να είσαι Πόντιος σήμαινε ότι έχεις έναν 

ισχυρό και εγωκεντρικό χαρακτήρα, είσαι φωνακλάς, λες πράγματα που δεν τα 

σκέφτεσαι, με αποτέλεσμα να προσβάλεις, πολλές φορές, το συνομιλητή σου αλλά 

και να προκαλείς τον γέλωτα με την αφέλειά σου, καθώς οι Πόντιοι φημίζονται για τα 

ανέκδοτα που κυκλοφορούν γι’ αυτούς και σχετίζονται με την νοημοσύνη τους. Όταν 

κάποιος κάνει ή πει κάτι, το οποίο οι άλλοι θεωρούν ανόητο τότε χρησιμοποιούν την 

φράση «καλά Πόντιος είσαι;», ή ότι «έβγαλες ποντιακό ανέκδοτο». Το παράδοξο είναι 

ότι και οι ίδιοι οι Πόντιοι χρησιμοποιούν τις εκφράσεις αυτές για τον εαυτό τους. 
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 Η καταγωγή αποτέλεσε ένα κριτήριο διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης των 

ανθρώπων που συμβιώνουν έναν αιώνα τώρα στην περιοχή. Στο δικό μου χωριό η 

μεγαλύτερη αντιπαράθεση ήταν μεταξύ Πόντιων και Ντόπιων. Χρησιμοποιώ τον όρο 

Ντόπιος, γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε και εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται από τους ίδιους, ώστε να διαχωρίσουν τον εαυτό τους, από τους 

ανθρώπους που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά το 1922, αλλά και να 

υπονοήσουν την διαχρονική τους σχέση με τον συγκεκριμένο τόπο. Όλα τα 

στερεότυπα και τα προβλήματα που είχαν μεταξύ τους, όσοι καταχωρίζονταν στις 

πληθυσμιακές αυτές ομάδες, μεταφέρθηκαν και στη δική μου γενιά. Από το δημοτικό 

σχολείο θυμάμαι τις αντιμαχίες που είχε το χωριό μου με διπλανό χωριό, το οποίο 

απείχε μόλις ένα χιλιόμετρο. Εκεί κατοικούσαν οι Ντόπιοι, κάποιοι άλλοι 

«διαφορετικοί» από εμάς, τουλάχιστον, έτσι τους αντιλαμβανόμασταν, οι οποίοι 

μιλούσαν μια «ξένη» γλώσσα. Επιπλέον, οι Πόντιοι τους θεωρούσαν κουτοπόνηρους 

και φοβητσιάρηδες, και ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν έκαναν προκοπή στη ζωή 

τους. Οι αντιπαραθέσεις που υπήρχαν, μεταφέρονταν και στο γήπεδο, όταν οι ομάδες 

έπαιζαν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Τα προβλήματα ήταν μεγαλύτερα στο χωριό της 

μητέρας μου, όπου συμβίωναν στο ίδιο χωριό Πόντιοι και Ντόπιοι. Θυμάμαι τη 

μητέρα μου να περιγράφει τις διαμάχες που είχαν μεταξύ τους στο σχολείο, οι οποίες 

κάποιες φορές, έφταναν και σε σημείο βιαιοπραγίας. Η φράση της ήταν «εκείνοι μας 

έλεγαν τουρκόσπορους…. το καράβι που σας έφερε και εμείς τους λέγαμε βούλγαρους». 

 Η μνήμη μου είναι γεμάτη από τέτοιες ιστορίες και προσωπικά συμβάντα στη 

μέχρι τώρα ζωή μου, τα οποία είχαν εμποτίσει μια πλευρά του μυαλού μου με την 

ιδέα, ότι οι Ντόπιοι είναι κάποιοι «άλλοι». Το γεγονός όμως, ότι παντρεύτηκα  

Ντόπιο, με έκανε να αναθεωρήσω τις ιδέες και τις αντιλήψεις μου γι’ αυτούς τους 

ανθρώπους. Επιπλέον, απέφυγα να κάνω στο παιδί μου την κλασική ερώτηση, που οι 

περισσότεροι γονείς και παππούδες κάνουν στα παιδιά τους «εσύ τι είσαι;», δηλαδή, 

είσαι Πόντια ή Ντόπια; Τί μπορεί να είναι ένα παιδί, όταν οι γονείς του προέρχονται 

από διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες; Για όλα τα παραπάνω επέλεξα να 

πραγματοποιήσω την έρευνά μου στην πληθυσμιακή ομάδα των Ντόπιων. Θα 

μπορούσε αυτή η έρευνα να είναι μια δική μου προσωπική ανάγκη να γνωρίσω 

αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους έχω ακούσει τόσα πολλά. 

 Από μικρό παιδί μου άρεσε ο χορός και η γυμναστική. Μάλιστα, οι γονείς μου 

με παρότρυναν να ασχοληθώ με την ενόργανη και την ρυθμική γυμναστική. Κάπως 
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έτσι ξεκίνησε η αθλητική μου δραστηριότητα, ενώ παράλληλα, ξεκίνησα να χορεύω 

και στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μου, όπου διδάσκονταν ποντιακοί χοροί. 

Στην πορεία των μαθητικών μου χρόνων και ενώ, ήδη, είχα ασχοληθεί με τον 

κλασικό αθλητισμό, σταμάτησα κάθε άλλη δραστηριότητα για να αφοσιωθώ στους 

στόχους μου, οι οποίοι ήταν μια νίκη σε πανελλήνια πρωταθλήματα και οι σπουδές 

στη Γυμναστική Ακαδημία. Και οι δυο στόχοι επιτεύχθηκαν και, έτσι, το 1998 

ξεκίνησα τις σπουδές μου στο τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού στη 

Θεσσαλονίκη. Εκεί ξανασυναντήθηκα με τον χορό ως αντικείμενο, πλέον, 

διδασκαλίας στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου. Μετά το πέρας των 

σπουδών μου επέστρεψα στο χωριό μου, όπου ξεκίνησα να ασχολούμαι 

επαγγελματικά με τον χορό. 

 Την εποχή που μυήθηκα στη διδασκαλία του χορού αλλά και τις 

μουσικοχορευτικές αναπαραστάσεις υπήρχε, ήδη, μια παραδοχή στον οργανωμένο 

πολιτιστικό χώρο, δηλαδή τους πολιτιστικούς συλλόγους, τις ομοσπονδίες αλλά και 

τους δασκάλους του χορού, ότι οι χοροί πρέπει να επιτελούνται με «αυθεντικό» 

τρόπο, χωρίς περιττές φιγούρες στις κινήσεις, οι οποίες, ενδεχομένως, αλλοιώνουν το 

χορό. Την ίδια περίοδο, ξεκίνησαν να αμφισβητούνται και κάποιοι χοροί, ως 

επινοήσεις δασκάλων. Πηγαίνοντας με το ρεύμα της εποχής παρακολούθησα μια 

πληθώρα σεμιναρίων χορού για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Στα σεμινάρια αυτά 

δίδασκαν δάσκαλοι από διάφορα μέρη της Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς ήταν 

αυτοδίδακτοι, ή «βιωματικοί», όπως έλεγαν, δηλαδή, δεν έμαθαν χορό σε κάποιο 

σύλλογο αλλά μόνοι τους και δεν ασκούσαν τη διδασκαλία του χορού ως επάγγελμα, 

σε αντίθεση με κάποιους άλλους, οι οποίοι ήταν επαγγελματίες δάσκαλοι χορού. Τα 

σεμινάρια αυτά διοργανώνονταν από διάφορους φορείς, όπως πολιτιστικοί σύλλογοι 

ή με πρωτοβουλία κάποιου χοροδιδασκάλου, και δίνοντας ένα χρηματικό αντίτιμο για 

να τα παρακολουθήσεις, στο τέλος λάμβανες ένα δίπλωμα συμμετοχής, ή μία 

βεβαίωση. 

 Τα πρώτα χρόνια δίδασκα χορό αποκλειστικά σε ποντιακούς πολιτιστικούς 

συλλόγους και αργότερα σε «μεικτούς», δηλαδή, σε συλλόγους, οι οποίοι, εξαιτίας 

της πληθυσμιακής σύστασης του χωριού, διδάσκονταν χοροί και από άλλες 

πληθυσμιακές ομάδες, όπως αυτή των Μικρασιατών, Θρακιωτών, Βλάχων και 

Ντόπιων της περιοχής.  
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 Οι πρώτοι πολιτιστικοί σύλλογοι, στους οποίους εργάστηκα, ήταν στην 

περιοχή της Αλμωπίας. Έτσι, εξαιτίας της επαγγελματικής μου δράσης στην περιοχή, 

ανέπτυξα και τις κοινωνικές μου σχέσεις με τους ανθρώπους της Αλμωπίας. Πολύ 

σημαντική στιγμή στην χορευτική μου πορεία ήταν όταν γνώρισα έναν 

χοροδιδάσκαλο στην περιοχή, από τον οποίο διδάχτηκα τους χορούς των Ντόπιων της 

Αλμωπίας. Ο δάσκαλος αυτός ήταν από τους πρώτους στην Αλμωπία, ο οποίος 

ξεκίνησε να διδάσκει «παραδοσιακούς» χορούς της περιοχής. Ο δάσκαλος αυτός  με 

«μύησε» στους χορούς και στην ομάδα των Ντόπιων αλλά και σε ένα διαφορετικό 

τρόπο σκέψης για το χορό και τη διδασκαλία του. Χρησιμοποιώ την λέξη μύηση γιατί 

η χορευτική ομάδα που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι μια ομάδα 

ανθρώπων, οι οποίοι ασπάζονται τις ιδέες και τις αντιλήψεις του. Είναι μια μεγάλη 

οικογένεια, η οποία στεγάζεται σε έναν σύλλογο, ο οποίος είναι ο πρώτος που 

δημιουργήθηκε στην πόλη της Αριδαίας και συμμετείχε σε μια πληθώρα χορευτικών 

εκδηλώσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.   

 Δεν κρύβω πως τον πρώτο καιρό ένιωθα την ομάδα αυτή κλειστή, ιδιαίτερα 

τις γυναίκες. Επειδή, όμως, με αποδέχτηκε ο δάσκαλός τους, με τον καιρό με 

αποδέχτηκε και όλη η ομάδα. Η δυσκολία στο να με αποδεχτούν ήταν ότι ήμουν από 

άλλη περιοχή και επιπλέον άνηκα σε άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Πολλές φορές ο 

δάσκαλος, όταν μιλούσε για εμένα, έλεγε «να μια πόντια που δεν μοιάζει με πόντια 

αλλά πιο πολύ με ντόπια». Τον πρώτο καιρό που μου το επέτρεπαν οι επαγγελματικές 

μου υποχρεώσεις ακολουθούσα την ομάδα σε διάφορες δράσεις της και επειδή ο 

δάσκαλος ζει στην Όρμα, όπου και διατηρεί έναν ξενώνα, έμενα πολύ συχνά στο 

χωριό αυτό για να μην ταλαιπωρούμαι με τις μετακινήσεις. Έτσι ανέπτυξα σχέσεις 

και με όλη του την οικογένεια. Ο τόπος αυτός έγινε το καταφύγιο μου, ένας εξωτικός 

τόπος με τον οποίο μαγεύτηκα και επισκεπτόμουν συχνά, ακόμα, και με την 

οικογένεια μου για διακοπές και ξεκούραση. 

 Όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσω για το θέμα της εργασίας μου και τον τόπο 

της έρευνάς μου, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο πέρα από τους Ντόπιους της Αλμωπίας. 

Ήταν μεγάλη πρόκληση να ερευνήσω σε βάθος αυτούς τους ανθρώπους και τις 

πολιτισμικές πρακτικές τους γιατί, παρόλο που τους γνώριζα, εξακολουθούσαν να 

αποτελούν για εμένα κάτι εξωτικό. Μετά από πολύ σκέψη και συναντήσεις με τον 

υπεύθυνο καθηγητή μου, ο οποίος μου έδινε ερεθίσματα για το θέμα αλλά και το 

υλικό που θα μπορούσα να συλλέξω για την εργασία μου, καταλήξαμε στο να 



29 
 

μελετήσω την τοπική ταυτότητα των ανθρώπων της Αλμωπίας μέσα από τις 

χορευτικές πρακτικές. Ο χορός, σκέφτηκα, είναι το αντικείμενο το οποίο αγαπώ και 

γνωρίζω αρκετά καλά. Επιπλέον, θα είχα και πρόσβαση στο πεδίο, λόγω των φιλικών 

σχέσεων που διατηρούσα, επομένως, το θεώρησα εύκολη υπόθεση. Η 

πραγματικότητα όμως με διέψευσε.  

 Όταν είσαι ερευνήτρια σε πεδίο, το οποίο γνωρίζεις βιωματικά, όχι μόνο με 

την έννοια του τόπου αλλά και του αντικειμένου της δουλειά σου, μπορεί να είσαι πιο 

εξοικειωμένη με κάποια πράγματα, όμως, πολλά από αυτά που θεωρείς δεδομένα ως 

δασκάλα χορού, πρέπει να τα αμφισβητήσεις ως ερευνήτρια. Είναι απίστευτο πόσες 

ιδέες και αντιλήψεις έπρεπε να αναθεωρήσω για να καταφέρω να δω καθαρά και με 

πληρότητα το αντικείμενο της έρευνάς μου, καθώς μέχρι τότε, ήμουν η ίδια μέρος του 

κοινωνικού συστήματος που μελετούσα. Επίσης, οι πολύωρες και σε βάθος 

συζητήσεις με τον δάσκαλο μου με φόρτισαν συναισθηματικά σε σημείο να 

δυσκολεύομαι να διαχειριστώ και να δω καθαρά το πεδίο. Με τις αφηγήσεις του με 

ταξίδευε στις δικές του εμπειρίες, τη δική του οπτική για τους ανθρώπους και τον 

τόπο.  

 Οι πληροφορίες αυτές ήταν πολύτιμες αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν 

μπορούσα να το κατανοήσω. Χρειάστηκε να φύγω από εκεί για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα για να καταφέρω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία αυτή προς όφελος της 

εργασίας μου. Έτσι, αρκετά μπερδεμένη, συνέχισα να συλλέγω το υλικό μου. Είχα 

αποφασίσει να μελετήσω τα χορευτικά γεγονότα μέσα από τις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτέλεσαν το βασικό κορμό της έρευνάς μου, 

καθώς μέσα από αυτές, θα μπορούσα να μελετήσω τις χορευτικές πρακτικές και, κατ’ 

επέκταση, τις τοπικές ταυτότητες, που ήταν και το ζητούμενο της εργασίας μου. 

 Αν κάποιος επιθυμεί να μάθει πως και τί χορεύουν οι άνθρωποι στην Αλμωπία 

θα πρέπει να παρακολουθήσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής, οι οποίες 

πραγματοποιούνται με αφορμή κάποια τοπική θρησκευτική γιορτή, ένα έθιμο, ή 

ακόμα και για οικονομικούς λόγους. Η πρωτοβουλία, αλλά και η οργάνωση των 

εκδηλώσεων ανήκει, αποκλειστικά, στους πολιτιστικούς φορείς κάθε χωριού. Όλες 

αυτές οι εκδηλώσεις είναι αποτέλεσμα ενός οργανωμένου προγραμματισμού και 

ακολουθούν ένα πρωτόκολλο. Η έρευνά μου, λοιπόν, εστίασε στους πολιτιστικούς 

συλλόγους, στη δράση και τον τρόπο, με τον οποίο τοποθετούνταν στο κοινωνικό 

πλαίσιο. 
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 Επειδή όμως το πεδίο ήταν μεγάλο και οι εκδηλώσεις πολλές αποφάσισα να 

περιορίσω την έρευνά μου και να παρακολουθήσω τους πολιτιστικούς συλλόγους και 

τις εκδηλώσεις τους σε τέσσερα χωριά, τους Προμάχους, το Γαρέφι, το Λουτράκι και 

την Όρμα. Έπρεπε λοιπόν, να έρθω σε επαφή με τους προέδρους, τα μέλη αλλά και 

τους χοροδιδασκάλους των συλλόγων για να μπορέσω να αντλήσω πληροφορίες για 

τα χορευτικά γεγονότα. Σε πρώτη φάση λοιπόν, ξεκίνησα την έρευνά μου στο πεδίο 

με την μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης, το καλοκαίρι του 2017, στις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκεί χρησιμοποίησα μια κάμερα, με την οποία κατέγραψα 

όλο το χρονικό των εκδηλώσεων ενώ, παράλληλα, έβγαζα και κάποιες φωτογραφίες. 

Προσπαθούσα, όσο μπορούσα, να είμαι διακριτική και να μην ενοχλώ με την 

παρουσία μου τον κόσμο που παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις. Για να καλύψω όλο 

το πεδίο των εκδηλώσεων έκανα τις περισσότερες λήψεις πίσω από τον κόσμο που 

παρακολουθούσε ή κάποιες άλλες στιγμές, έκανα λήψεις δίπλα από την ορχήστρα και 

μπροστά από τον χώρο, ο οποίος προορίζονταν για τη χορευτική διαδικασία. Κάποιες 

φορές, κυρίως προς το τέλος των εκδηλώσεων, συμμετείχα και εγώ στο χορευτικό 

γεγονός αφήνοντας την κάμερα, ή με τη βοήθεια ενός φίλου, ο οποίος συνέχιζε να 

καλύπτει το γεγονός, ενώ εγώ χόρευα. 

 Η συμμετοχική παρατήρηση, όπως αναφέρει και ο Bernard, αποτελεί το 

θεμέλιο της πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Η συμμετοχή σε βοηθάει να αισθάνεσαι 

τους άλλους πολύ περισσότερο αλλά και να συλλέγεις δεδομένα με την ενέργειά σου. 

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν τρεις τρόποι να συμμετέχεις σε ένα γεγονός. Ο πρώτος 

είναι η πλήρης συμμετοχή, κάτι που απαιτεί να κρύψεις την ταυτότητά σου ως 

ερευνήτρια, γεγονός που, ίσως, να θεωρηθεί εξαπάτηση. Ένας δεύτερος είναι η 

συμμετοχική παρατήρηση, και ένας τρίτος η πλήρης παρατήρηση, με την οποία, 

όμως, έχεις ελάχιστη αλληλεπίδραση με το αντικείμενο της έρευνάς σου (2006:342-

286). Προσωπικά επέλεξα την συμμετοχική παρατήρηση. Παράλληλα, σε μια 

εκδήλωση πρόσεχα τους εναρκτήριους λόγους των προέδρων των πολιτιστικών 

συλλόγων, του δημάρχου και άλλων πολιτικών προσώπων. Οι εκδηλώσεις αυτές 

δίνουν ένα καλό βήμα στους ανθρώπους που επιθυμούν να αναδείξουν το έργο τους, 

είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε μέλη διοικητικών συμβουλίων πολιτιστικών 

συλλόγων. Επίσης, διατηρούσα ένα ημερολόγιο, στο οποίο έγραφα τις εκδηλώσεις 

που παρακολούθησα, τους ανθρώπους που συνάντησα, το πλαίσιο μιας συνέντευξης, 

τα δικά μου συναισθήματα, αλλά και λόγια ή γεγονότα που μου έκαναν εντύπωση. 
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 Ωστόσο, θα ήταν πολύ δύσκολο να κατανοήσω τα γεγονότα αλλά και τους 

ανθρώπους μόνο από την συμμετοχική παρατήρηση στις εκδηλώσεις, γι’ αυτό 

χρησιμοποίησα και την τεχνική της συνέντευξης. Σε κάθε εκδήλωση που πήγαινα 

ενημέρωνα πρώτα τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου για την ταυτότητα μου 

και τη φύση της έρευνάς μου, ότι, δηλαδή, μελετούσα τις χορευτικές πρακτικές στην 

περιοχή στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας, χωρίς όμως να μπαίνω σε 

λεπτομέρειες. Έπειτα είχα μια πρώτη επαφή μαζί τους, έπαιρνα κάποιες πληροφορίες 

και μετά, εάν ήταν εφικτό, έκλεινα μια εκ νέου συνάντηση για μια εκτενέστερη 

συνέντευξη. Σε δυο περιπτώσεις στάθηκε αδύνατη μια δεύτερη συνάντηση λόγω των 

αυξημένων υποχρεώσεων των προέδρων και έτσι αρκέστηκα στην πρώτη μας 

συνομιλία την ημέρα της εκδήλωσης. Υπήρξε, όμως, και η περίπτωση να συνομιλήσω 

με τα μέλη ενός διοικητικού συμβουλίου μέρες πριν την πραγματοποίηση της 

πολιτιστικής τους εκδήλωσης. Στις συνεντεύξεις με τους προέδρους ζητούσα να με 

ενημερώσουν για την οργάνωση της εκδήλωσης, τα κριτήρια επιλογής της 

ορχήστρας, των χορευτικών συγκροτημάτων αλλά και τους στόχους της εκδήλωσης 

και, κατά επέκταση, του πολιτιστικού συλλόγου. Επίσης, με ενδιέφεραν και άλλα 

στοιχεία πολύ σημαντικά για την παραγωγή των συμπερασμάτων μου, όπως, αν θα 

γίνει χρήση τραγουδιού στην εκδήλωση, και ποια η άποψη τους για την πρακτική 

αυτή. Παράλληλα, διεξήγαγα συνεντεύξεις με μουσικούς και χοροδιδασκάλους, 

καθώς θεωρώ την συμμετοχή τους στις χορευτικές πρακτικές εξίσου σημαντική. 

 Όλες, σχεδόν, οι συνεντεύξεις είχαν ημιδομημένη μορφή, εκτός από μερικές, 

οι οποίες ήταν μη δομημένες και πραγματοποιήθηκαν με ανθρώπους που είχα 

περισσότερες επαφές αλλά και με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ήθελα να 

μάθω όσα περισσότερα πράγματα μπορούσα για την ζωή τους και τις απόψεις τους 

για θέματα που με απασχολούσαν σε σχέση με την έρευνά μου. Η μη δομημένη 

συνέντευξη βασίζεται σε ένα ξεκάθαρο σχέδιο που έχεις πάντα κατά νου και με ένα 

ελάχιστο έλεγχο. «Η ιδέα είναι οι άνθρωποι να ανοίξουν την ψυχή τους και να 

εκφραστούν με δικούς τους όρους και στο δικό τους ρυθμό» (Bernard 2006:211). Η 

κατάθεση ψυχής, στην δική μου περίπτωση, φάνταζε αρκετά δύσκολη υπόθεση. Η 

δυσκολία βρίσκεται στο γεγονός ότι είμαι ένας ξένος άνθρωπος, που εισέβαλα στο 

χώρο τους και επιθυμούσα να μάθω πράγματα που αφορούν την ταυτότητα τους, 

αλλά και τη σχέση τους με το κράτος. Αναζητούσα να μάθω πράγματα, για τα οποία 

πολλοί αποφεύγουν να μιλούν με το φόβο μην χαρακτηριστούν «προδότες» ή 
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«ανθέλληνες» ή, ακόμα, «εθνικόφρονες». Παρόλα αυτά, κατάφερα, με κάποιους 

ανθρώπους, ή έτσι τουλάχιστον πιστεύω, να έχω μια αρκετά ειλικρινή συζήτηση, ή 

ένα άνοιγμα ψυχής, όπως αναφέρει ο Bernard. Βασικό συστατικό γι’ αυτή την 

εξέλιξη ήταν η εμπιστοσύνη που έπρεπε να εμπνεύσω στο πρόσωπο με το οποίο 

συνομιλούσα. 

 Στις συνεντεύξεις που είχαν ημιδομημένη μορφή, υπήρχε μια λίστα θεμάτων 

και ερωτημάτων που έπρεπε να καλυφθούν, αλλά υπήρχε χώρος και για επιπλέον 

συζητήσεις. Η λίστα των ανθρώπων που πήρα συνεντεύξεις εμπεριέχει, όπως 

προείπα, τους προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων, τους χοροδιδασκάλους και 

τους μουσικούς που συμμετείχαν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και άλλους 

ανθρώπους, κυρίως, μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι θα μου έδιναν μια εικόνα για το 

παρελθόν, ή ακόμα, και τη δική τους οπτική στα ιστορικά γεγονότα και τις πολιτικές 

καταστάσεις.  

 Η εμπιστοσύνη που έπρεπε να εμπνέω, ιδιαίτερα στους πιο ηλικιωμένους, 

αποκτήθηκε με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων που με συνόδευαν. Για παράδειγμα, 

ήταν αδύνατον σε μια ηλικιωμένη γυναίκα από το Γαρέφι, η οποία είχε 

τρομοκρατηθεί από τον κρατικό μηχανισμό, την εποχή του Μεταξά, για να μη μιλάει 

τη μητρική της γλώσσα, αλλά και, αργότερα στον εμφύλιο πόλεμο, να έχει 

τραυματιστεί από τις σφαίρες του «δημοκρατικού στρατού», να μπορέσει να μου 

μιλήσει με ειλικρίνεια και θάρρος. Με την βοήθεια, λοιπόν, του εγγονού της, η 

γυναίκα αυτή μου μίλησε αλλά και μου τραγούδησε στο ντόπιο ιδίωμα.  

 Επιπλέον, έπρεπε να εγγυηθώ σε αυτήν την γυναίκα, ότι δεν είμαι 

«κομμουνίστρια» και ότι είμαι «μισή ντόπια», δηλαδή, κατά κάποιον, τρόπο «δικιά 

τους» για να με εμπιστευτεί. Αν και δεν ήταν απώτερος στόχος μου η συλλογή 

τραγουδιών, με κάθε ευκαιρία που μου δινόταν, παρότρυνα τις ηλικιωμένες γυναίκες 

να μου τραγουδούν. Η συγκεκριμένη γυναίκα από το Γαρέφι, αρχικά, μου 

τραγούδησε τραγούδια που είχε μάθει στο σχολείο, αλλά μετά από παρέμβαση δική 

μου και, κυρίως, του εγγονού της, τραγούδησε τα «δικά τους». Όπως της είπε και ο 

εγγονός της, «η κοπέλα θέλει να ακούσει τα δικά μας». Η γυναίκα συμφώνησε, αλλά 

ενδιάμεσα τραγουδούσε και άλλα με ελληνικό στίχο.  

 Κάποια στιγμή ο εγγονός της ζήτησε να πει ένα τραγούδι και αυτή του 

απάντησε ότι αυτό δεν το ξέρει, τότε αυτός της είπε ότι το έχει τραγουδήσει 

παλαιότερα αυτό το τραγούδι. Τελικά καταλάβαμε ότι, επειδή αυτό είναι ένα 
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τραγούδι «αντάρτικο», δεν ήθελε να το τραγουδήσει μπροστά μου. Προσπαθούσα να 

καταλάβω τί μπορεί να φοβούνται αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη, και σήμερα που έχουμε 

μια συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία λόγου. Η γυναίκα «ξεγλιστρούσε» 

εύκολα από τη συζήτηση αλλάζοντας θέμα και ο εγγονός της μου είπε ότι λόγω 

ηλικίας έχει κάποια κενά μνήμης. Ωστόσο, εμένα μου έκανε εντύπωση πως θυμόταν 

τραγούδια που είχε μάθει στο δημοτικό σχολείο αλλά και τραγούδια δικά τους στο 

ντόπιο ιδίωμα. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι σκέφτηκα να έχουν επιλεκτική μνήμη.  

 Μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα από την Όρμα, παρόλο που μου μίλησε και 

αυτή για τις γλωσσικές απαγορεύσεις, μου τραγούδησε αμέσως, χωρίς ενδοιασμούς 

και, μάλιστα, όχι μόνο τραγούδια που θεωρούνται τοπικά, αλλά και τραγούδια από τη 

Βόρεια Μακεδονία. Την ρώτησα που ήξερε τόσα τραγούδια και μου απάντησε ότι 

όταν άκουγε ένα τραγούδι το μάθαινε αμέσως και το τραγουδούσε. Αυτό που 

καταλάβαινα είναι ότι δεν τοποθετούσε τα τραγούδια σε κατηγορίες με κριτήριο την 

εθνική τους ταυτότητα, ούτε αναγνώριζε «απαγορευμένα» και μη τραγούδια. Όλες 

αυτές, λοιπόν, οι συνεντεύξεις δεν μου έδιναν μόνο πληροφορίες για το πεδίο αλλά 

και διαφορετικές οπτικές και ιστορίες για τον τρόπο που οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται το παρελθόν και τα γεγονότα. 

 Για τις συνεντεύξεις χρησιμοποίησα το κινητό μου τηλέφωνο, το οποίο 

εμπεριέχει δυνατότητα φωνητικής εγγραφής. Αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο εργαλείο, 

καθώς ήταν αδύνατον να θυμόμουν όλο αυτό τον όγκο πληροφοριών. Φυσικά, πριν 

από κάθε συνέντευξη, ζητούσα την άδεια για να καταγράψω τη συνομιλία μας. 

Υπήρξαν κάποια άτομα που είχαν κάποιο δισταγμό, όχι από την αρχή της 

συνέντευξης αλλά στην πορεία. Μια κυρία για παράδειγμα, κατά την διάρκεια της 

συνέντευξης, μου ζήτησε να σταματήσω την ηχογράφηση γιατί δεν ήθελε να 

καταγραφεί η απάντησή της όταν την ρώτησα για το τραγούδι στο ντόπιο ιδίωμα. 

Επίσης, στην πρώτη συνέντευξη που πραγματοποίησα με μια ηλικιωμένη γυναίκα 

από το Λουτράκι, μόλις έβγαλα την κάμερα και την είδε μου είπε ότι τώρα πρέπει να 

προσέχει τι θα πει. Ωστόσο, εγώ την καθησύχασα και συνέχισα μετά από λίγο με τη 

φωνητική εγγραφή στο κινητό μου.  

 Ακόμα, ένας παλιός μουσικός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, και όταν 

αναφερόταν στην πολιτική, μου έλεγε «τα γράφεις αυτά; μην τα γράφεις αυτά». Ένας 

άλλος ηλικιωμένος, όπως μου είπε ο γιός του, είχε άγχος πριν τον επισκεφτώ για το τί 

θα τον ρωτούσα, ενώ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μου έλεγε ότι υπάρχουν 
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μεγάλα «καρφιά» και ότι μπορεί να μας καρφώσουν για αυτά που λέμε, και ότι εδώ 

που είμαστε μπορεί να μας ακούνε. Εγώ τον ρωτούσα αν φοβάται και μου απάντησε 

ότι γέρασε και δεν φοβάται τίποτα πλέον, παρόλα αυτά συνέχιζε να λέει 

χαριτολογώντας «ξέρεις τι μεγάλα καρφιά υπάρχουν;……. Όλους μαζί θα μας πάνε 

μέσα». Τα λόγια των ανθρώπων έχουν μεγάλη αξία αλλά και ο τρόπος που τα λένε 

είναι εξίσου σημαντικός. Μπορείς να διακρίνεις συναισθήματα φόβου, αμηχανίας, 

δισταγμού και άγχους, συναισθήματα που, πιστεύω πως στη δική μου περίπτωση 

ήταν φυσιολογικά, δεδομένου του πλούσιου ιστορικό-πολιτικού πλαισίου της 

περιοχής αλλά και του θέματος που επεξεργαζόμουν, το οποίο άγγιζε ευαίσθητες 

πτυχές της ιστορίας. 

 Η συνέντευξη, όπως αναφέρουν και οι Blommaert and Dong, είναι μια 

συνομιλία η οποία εμπεριέχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, την αφήγηση. Οι 

ιστορίες, μικρές και μεγάλες, που παράγονται από τέτοιες αφηγήσεις ονομάζονται 

ανέκδοτες και είναι πολύτιμα δεδομένα για τον ερευνητή γιατί παράγουν σύνθετες 

κοινωνικό-πολιτισμικές σημασίες. «Η ιστορία σας παρέχει το πλαίσιο, τις εμπειρίες, τα 

κίνητρα, αποσπάσματα από αυτό που ο Bordeau ονομάζει «πρακτικό λόγο», ο τρόπος 

με τον οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν επιχειρήματα από τις κοινωνικά και 

πολιτισμικά εξαρτώμενες εμπειρίες τους και πώς αυτά τα επιχειρήματα τους βοηθούν 

να κατανοήσουν τον κόσμο τους» (2010:55-56). 

 Προσπαθούσα, λοιπόν, να αφήσω χώρο για μια τέτοια παραγωγή γι’ αυτό και 

οι συνεντεύξεις μου έπαιρναν τη μορφή συζήτησης. Αρκετές συνεντεύξεις, κυρίως, 

αυτές που πήρα από μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, μου έδωσαν ανέκδοτες 

ιστορίες, οι οποίες με βοήθησαν να καταλάβω τα γεγονότα, αλλά πολύ περισσότερο, 

το πώς οι ίδιοι τα βίωναν. Εξάλλου, αυτό ήταν και το ζητούμενο, να μπορώ να 

κατανοήσω την δική τους οπτική. Για παράδειγμα, μέσα από κωμικοτραγικά 

γεγονότα, ένας μουσικός μου μετέφερε το κλίμα μιας παλιάς εποχής, τότε που ο ίδιος 

ήταν πιο νέος και του άρεσε η μουσική και τα τραγούδια που είχε κληρονομήσει από 

τους γονείς του, τα οποία όμως, εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης, δεν μπορούσε να 

παίζει δημόσια. Παρόλα αυτά, προσαρμόστηκε στις καταστάσεις και έπαιζε, όπως 

μου διηγήθηκε, τραγούδια τα οποία ήταν αποδεκτά εκείνη την εποχή. 

 Ένα επιπλέον μέσο συλλογής δεδομένων ήταν το διαδίκτυο. Τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα καθώς μέσα από αυτά έπαιρνα 

πληροφορίες για τις δράσεις των συλλόγων αλλά και τυχόν δημόσιες ομιλίες. 
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Συγκεκριμένα στην Αλμωπία υπάρχει μια ηλεκτρονική εφημερίδα, από την οποία 

μπορούσα να πληροφορηθώ κάθε πολιτιστική δράση αλλά και κάθε δράση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εφημερίδα αυτή ήταν ένα μέσο προβολής της δημοτικής 

αρχής καθώς ο συντάκτης της ακολουθούσε τον δήμαρχο σε κάθε του εμφάνιση και, 

γενικότερα, προέβαλε συνεχώς το έργο του δήμου. Επίσης, ο συντάκτης της 

εφημερίδας ήταν παρών σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις εκθέτοντας το έργο των 

πολιτιστικών συλλόγων. Αλλά και οι προσωπικές σελίδες των πολιτιστικών 

συλλόγων στο διαδίκτυο βοήθησαν στην συλλογή πληροφοριών. 

 Έχοντας περάσει το καλοκαίρι του 2017 και ενώ είχα ολοκληρώσει την 

καταγραφή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των συνεντεύξεων, το τοπίο για εμένα 

εξακολουθούσε να είναι θολό. Είχα ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεν γνώριζα 

ακόμα πως θα τον αξιοποιήσω ώστε να εκμεταλλευτώ στο έπακρον τις πληροφορίες 

που είχα συλλέξει. Επιπλέον, είχε ξαναεμφανιστεί στο προσκήνιο το ζήτημα της 

ονοματοθεσίας της Βόρειας Μακεδονίας και η Αλμωπία ήταν ένα καζάνι που έβραζε. 

Έτσι, με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών, αποφάσισα να επανέλθω στο πεδίο και 

να παρακολουθήσω κάποιες επιπλέον εκδηλώσεις και δράσεις πολιτιστικών 

συλλόγων. Το καλοκαίρι αυτό, δυστυχώς, ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος καθώς 

είχα και εγώ περισσότερες εκδηλώσεις, ως δασκάλα χορού, στις οποίες έπρεπε να 

παραστώ και οι οποίες ήταν μακριά από το πεδίο της έρευνάς μου. Παρόλα αυτά, 

κατάφερα να καταγράψω μια ακόμα πολιτιστική εκδήλωση στο Γαρέφι το καλοκαίρι 

του 2018 αλλά και την ημέρα μνήμης προς τιμήν του Κώστα Γαρέφη.  

 Η καθυστέρηση αυτή με βοήθησε, παράλληλα, να σκεφτώ πως να δομήσω την 

εργασία μου αλλά και πως να χρησιμοποιήσω, όσο το δυνατόν, περισσότερα 

στοιχεία, ώστε να μπορώ να δώσω μια εικόνα στον αναγνώστη για τον τόπο και τους 

ανθρώπους της Αλμωπίας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη δυσκολία που είχα ήταν πώς θα 

καταφέρω να γράψω για όλα αυτά τα ευαίσθητα θέματα, με ποιον τρόπο δηλαδή, θα 

πρέπει να μιλήσω γι’ αυτά που έμαθα χωρίς να προσβάλω τους ανθρώπους που με 

εμπιστεύτηκαν και να μην αφήσω εντυπώσεις οι οποίες μπορεί να είναι εις βάρος 

ακόμα και του εαυτού μου.  

 Κεντρική ιδέα της εργασίας μου είναι η συγκρότηση της τοπικής ταυτότητας 

σε μία περιοχή της ελληνικής επικράτειας, στην οποία υπάρχουν κοινά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά με τους πληθυσμούς που κατοικούν από την άλλη πλευρά των 

συνόρων, τη Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχουν λεπτές γραμμές, οι οποίες οριοθετούν και 
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χωρίζουν τις δυο πλευρές και η συμμετοχή σου σε μια εκδήλωση που ακούγονται 

τραγούδια και σκοποί από γειτονικές χώρες, μπορεί να θεωρηθεί «ιδεολογική 

σύμπλευση με την άποψη που αμφισβητεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας, 

γεγονός που βίωσα και εγώ η ίδια όταν συμμετείχα σε μια εκδήλωση, όπου 

ακούγονταν τραγούδια από τη Βόρεια Μακεδονία αλλά και τραγούδια πολιτικά 

φορτισμένα που σχετίζονται με την ιδέα της αυτονόμησης της ελληνικής 

Μακεδονίας. Οι ίδιες οι εκδηλώσεις, λοιπόν, είναι πεδία πολιτικά φορτισμένα αλλά 

και πεδία αντικρουόμενων απόψεων και ιδεολογιών. 

 Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι όταν κάποιες φορές συζητούσα με 

ανθρώπους από άλλες περιοχές, για την εργασία μου, με ρωτούσαν τί πόρισμα είχα 

βγάλει για τους Ντόπιους της Αλμωπίας, τί μου λένε οι άνθρωποι και κυρίως, αν 

αισθάνονται ότι είναι Έλληνες. Εκεί ένιωθα ότι έπρεπε να υπερασπιστώ αυτούς τους 

ανθρώπους, τους οποίους, πλέον, ένιωθα δικούς μου, ενώ, παράλληλα, κατανοούσα 

το πόσο σύνθετο και πολύπλοκο είναι το ζήτημα της ταυτότητας για κάποιες 

πληθυσμιακές ομάδες, όπως αυτή των Ντόπιων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3.1  ΤΟ ΠΕΔΙΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 Οι χορευτικές πρακτικές είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να 

αναλυθεί χωρίς το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Και επειδή τα πάντα σε 

αυτόν τον κόσμο έχουν παρελθόν, θα προβούμε σε μια ιστορική αναδρομή, η οποία 

θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη φυσιογνωμία των ανθρώπων της 

Αλμωπίας. Βασικός μας στόχος είναι όχι μόνο να γνωρίσουμε το παρελθόν, αλλά και 

να αναδείξουμε συγκεκριμένες πτυχές του, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση αντιλήψεων που αφορούν την ταυτότητα και τη διαφορά, τον τρόπο 

δηλαδή, που οι άνθρωποι της περιοχής ταυτίστηκαν και διαφοροποιήθηκαν, τόσο 

μεταξύ τους, όσο και με το κράτος. Από την άλλη είναι πολύ σημαντικό να 

παρακολουθήσουμε την πρόσληψη των πολιτισμικά ετερογενών πληθυσμών από το 

ίδιο το ελληνικό κράτος.  

Αναγνωρίζουμε λοιπόν, δυο διαφορετικές θέσεις, την επίσημη, αυτή του 

κράτους, η οποία είναι και η κυρίαρχη, και την ανεπίσημη, από τα κάτω, η οποία 

αντιπροσωπεύει τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Η αλληλεπίδραση των δυο 

αυτών θέσεων είναι και το βασικό ζητούμενο αυτής της έρευνας. Μιλώντας για τον 

επίσημο ή από τα πάνω λόγο, οφείλουμε να αναφέρουμε όλες αυτές τις διεργασίες 

που συντελέστηκαν για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία, 

και ειδικότερα, στην περιοχή της Αλμωπίας.  

Είναι επιστημονικά παραδεκτό πως η ιδεολογία του εθνικισμού, η οποία 

αναδύθηκε στον 19ο αιώνα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση των εθνών 

κρατών στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Η Ελλάδα, ως ένα από αυτά τα κράτη, 

βασιζόμενη στον εθνικιστικό λόγο, έθεσε πρωταρχική ανάγκη, αφού σταθεροποίησε 

τα γεωγραφικά της σύνορα, να δημιουργήσει από τη μία ένα έθνος το οποίο θα 

χαρακτηρίζονταν από πολιτισμική ομοιογένεια, και από την άλλη να οικοδομήσει 

έναν πολιτισμό, ο οποίος θα αποτελούσε φυσική συνέχεια του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό επιστρατεύτηκαν οι επιστήμες της ιστορίας και της 

λαογραφίας, οι οποίες ήταν ικανές να επιτελέσουν έναν τέτοιο έργο. Στη συνέχεια 
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δημιουργήθηκαν όλοι εκείνοι οι κρατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι κατάφεραν να 

επιβάλλουν «μια εθνική πειθαρχία με όρους πολιτισμικής ομογενοποίησης, για να 

πραγματοποιηθεί ο εθνικός εκπολιτισμός χαμηλότερων στρωμάτων, όπως των 

αγροτικών μαζών» (Παπαταξιάρχης 2006:424). Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε ο 

αποκλεισμός άλλων ομάδων που δεν ταίριαζαν με το κυρίαρχο εθνικό μοτίβο. Κάθε 

μορφή ετερότητας προσλαμβάνονταν ως ένδειξη αντίστασης και υπονόμευσης της 

κρατικής εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν ανάλογοι πολιτισμικοί 

μετασχηματισμοί, οι οποίοι έδωσαν τη δυνατότητα σε αμφισβητούμενες 

πληθυσμιακές ομάδες να μπορέσουν να προβάλουν τον εαυτό τους στο δημόσιο 

πεδίο. Σε επίπεδο ανεπίσημου λόγου, όπου υπήρχε μια διαντίδραση με τον επίσημο 

λόγο, υιοθετήθηκε, είτε η λογική της ταύτισης, είτε της διαφοροποίησης από τον 

κυρίαρχο εθνικό λόγο. Η εθνικοφροσύνη λοιπόν, ήταν μια έννοια στην οποία 

στηρίχτηκε η οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας, ενώ πάνω σε αυτήν βασίστηκαν 

άτομα και συλλογικότητες για να αναδυθούν στο πεδίο των σχέσεων εξουσίας 

 Παρακάτω, θα παρακολουθήσουμε μια μικρή αναδρομή, η οποία τονίζει τα 

σημεία εκείνα αλλά και τις διαδικασίες που συντελέστηκαν σε διάφορες ιστορικές 

περιόδους. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τον τρόπο που το ελληνικό κράτος 

διαχειρίστηκε την διαφορετικότητα αλλά και την αντίδραση μια μερίδας ανθρώπων, 

οι οποίοι αντιστάθηκαν στην πολιτική ομογενοποίησης διεκδικώντας μια διαφορετική 

ταυτότητα. Επιπλέον,  παρουσιάζονται ορισμένες, από τα κάτω, αντιλήψεις, οι οποίες 

μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το ιστορικό γίγνεσθαι. Άλλωστε, η 

ανάδειξη τέτοιων φωνών είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα της ανθρωπολογικής 

έρευνας. 

 

Ο τόπος μέσα στον χρόνο 

 

 Η περιοχή της Αλμωπίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού 

Πέλλας. Γεωγραφικά είναι ένα λεκανοπέδιο που περιβάλλεται απ’ τα βουνά. 

Αποτελείται από το δήμο Αλμωπίας, με 30 κοινότητες που αντιπροσωπεύουν 45 

οικισμούς και ο πληθυσμός της είναι περίπου 24.000 κάτοικοι. Οι οικισμοί αυτοί 

βρίσκονται, άλλοι στον κάμπο και άλλοι στους πρόποδες των βουνών. Οι βασικές 
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ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η υλοτομία11, ενώ μεγάλο 

μέρος της οικονομικής δραστηριότητας συνδέεται με την εκμετάλλευση των λουτρών 

Πόζαρ12.  

 Εκτός όμως από φυσική ομορφιά, η Αλμωπία είναι μια περιοχή με πλούσιο 

ιστορικό-πολιτικό παρελθόν. Για να εξετάσουμε τους παράγοντες που διαμόρφωσαν 

την κατασκευή της τοπικής ταυτότητας των ανθρώπων της Αλμωπίας μεταφερόμαστε 

στις αρχές του 20ου αιώνα. Βασική τομή στην ιστορία της περιοχής υπήρξε η ένταξή 

της στο Ελληνικό κράτος τον Νοέμβριο του 1912, καθώς και η ανταλλαγή των 

πληθυσμών13 (1919 και 1923), με αποτέλεσμα η Αλμωπία να δεχτεί μεγάλο αριθμό 

προσφύγων. Σύμφωνα με τον τοπικό λόγο, μετά την ανταλλαγή, αρχίζουν να 

χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους όροι όπως Ντόπιοι, Θρακιώτες, Βλάχοι, 

Πόντιοι, Μικρασιάτες. Πρόκειται για κατηγορίες πληθυσμού, οι οποίες σχετίζονταν 

με τον τόπο προέλευσης των συγκεκριμένων πληθυσμών. Η συνύπαρξή τους 

αποδείχτηκε μια δύσκολη υπόθεση και οι σχέσεις τους πέρασαν μέσα από πολλές 

διακυμάνσεις. 

 Η βασικότερη αιτία αντιπαλότητας υπήρξε η διεκδίκηση της διαθέσιμης γης, 

μετά τη φυγή των μουσουλμάνων και την έλευση των προσφύγων. Το μοίρασμα της 

γης ήταν ένα εθνικό θέμα που έπρεπε να διευθετηθεί, γιατί θα βοηθούσε, εκτός από 

την οικονομική ανάπτυξη, και στην ενσωμάτωση προσφύγων και την αλληλεπίδρασή 

τους με τους Ντόπιους. Η πληθυσμιακή ομάδα, η οποία θα μας απασχολήσει, είναι 

αυτή των Ντόπιων. Οι Ντόπιοι αναφέρονται και ως «σλαβόφωνοι», καθώς η 

πλειονότητα αυτών, ομιλούσε, μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες, σλαβικά.  Η ομάδα 

αυτή θέλησε με τον όρο αυτό, να προσδώσει έμφαση στη μακρά παρουσία της και 

στα ιστορικά θεμελιώδη δικαιώματα στην περιοχή (Μάνος 2004).  

                                                
11Η υλοτομία αποτελεί κύρια ασχολία των κατοίκων που ζουν στους πρόποδες της ορεινής ζώνης της περιοχής 

(Καϊμάκτσαλαν, Τζένα, Πάικο, Βέρμιο), τα περισσότερα προς εκμετάλλευση δάση ανήκουν στο δημόσιο και τα 

διαχειρίζεται το δασαρχείο Αριδαίας, ενώ η παραγωγή ξυλείας είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα 

(Γιαννησοπουλου 1998:377). 
12Τα Λουτρά Πόζαρ, όπως ονομάζονται, είναι θερμές ιαματικές πηγές που αξιοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 

1935. Στη δεκαετία του 1950 έγινε η ανοικοδόμηση της λουτρόπολης, όπως είναι σήμερα, από ιδιώτες και το 1985 

παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της επιχείρησης στην κοινότητα Λουτρακίου. Επιπλέον, τα χωριά 

δίπλα από την λουτρόπολη, Όρμα και Λουτράκι απέκτησαν τουριστική αξία και διαθέτουν μια πληθώρα 

καταλυμάτων και μαγαζιών για την εξυπηρέτηση χιλιάδων τουριστών όλο τον χρόνο. 
13 Το 1919 με την συνθήκη του Νεϊγύ έγινε ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ως βασικό 

κριτήριο ήταν η εθνικότητα. Το 1923 με την συνθήκη της Λωζάννης αποφασίστηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

η ανταλλαγή πληθυσμών με βασικό κριτήριο το θρήσκευμα.  



40 
 

 Χρειάστηκαν δυο δεκαετίες (1938) για να ολοκληρωθεί η κατανομή της γης, η 

οποία προκάλεσε και πολιτικές αντιπαλότητες μεταξύ Ντόπιων και προσφύγων. Το 

θέμα της γης θα ξανά απασχολήσει το υπουργείο γεωργίας μετά τον εμφύλιο, όπου θα 

υπάρξουν περιπτώσεις εγκατάλειψης κατοικίας και κτήσης της γης από το κράτος, η 

οποία θα μοιραστεί εκ νέου με διαφορετικά κριτήρια (Γιαννησοπούλου 1998:394-

395). 

 

Αλλαγή ονομάτων των οικισμών 

 

 Πρωταρχικός στόχος των κυβερνήσεων υπήρξε η αφομοίωση των λεγόμενων 

«Νέων χωρών» στον υπόλοιπο κορμό του ελληνικού έθνους κράτους. Στο πλαίσιο 

αυτό, η αλλαγή των ονομάτων των οικισμών ήταν ουσιώδης πρακτική του κράτους, 

με σκοπό την «αποκατάσταση» της ελληνικότητας στις διάφορες περιοχές, οι οποίες 

είχαν ξενικά ονόματα. «Η πρακτική αυτή είχε συστηματοποιηθεί και εντατικοποιηθεί 

από το 1909 με την ίδρυση μιας επιτροπής, με πρόεδρο τον Ν. Πολίτη, η οποία θα 

εξέταζε τα τοπωνύμια της Ελλάδας και θα προέβλεπε την αντικατάσταση των 

κακόφωνων και ξενικών ονομάτων των συνοικισμών και των κοινοτήτων» (Μάνος 

2018:150). 

 Στην περίπτωση της Αλμωπίας, οι ονομασίες που δίνονται στους οικισμούς, 

στους δρόμους ή στις πλατείες, προέρχονται από εγχώριους «μακεδονομάχους», ενώ 

σε κάποιες άλλες γίνεται χρήση αρχαίων ονομάτων. Η πρακτική αυτή μπορεί να 

παρομοιαστεί σαν μια τελετή μύησης, όπου το κράτος συνεργάζεται με τις τοπικές 

κοινότητες, για να πραγματοποιήσουν «το πέρασμα στο στάδιο της εθνικής ένταξης 

και αποδοχής». Οι τοπικοί πληθυσμοί υιοθετούν τα τοπωνύμια, υπακούοντας στους 

από πάνω κανόνες για το τι είναι εθνικό. Ενώ τα ονόματα που προκύπτουν 

διαμορφώνουν ταυτότητες και τρόπους πρόσληψης των ονομαζόμενων, συνδέοντας 

τους παράλληλα με την εθνική ιστορία (Μάνος 2018:152-153). 

 Ενδεικτικά, αναφέρονται το χωριό Τρέσινο μετονομάστηκε σε Όρμα, το 

Μπάχοβο ή Μπάοβο σε Πρόμαχοι, το Σούμποτσκο σε Αρδέα και έπειτα Αριδαία, το 

Γκόρνο Τσερνέσοβο σε Άνω Γαρέφι, το Ντόλνο Πόζαρ σε Κάτω Λουτράκι, Ντόλνο 

Τσερνέσοβο σε Κάτω Γαρέφι. Ενώ ολόκληρη η περιοχή μετονομάστηκε σε Αλμωπία, 

όρος ο οποίος παραπέμπει στην ονομασία της περιοχής κατά τους αρχαίους χρόνους. 
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Δικτατορία Μεταξά 

 

 Την περίοδο της δικτατορία του Μεταξά (1936), ή αλλιώς ΄Γ Ελληνικού 

πολιτισμού, όπως την χαρακτήρισε το ίδιο το καθεστώς, απαγορεύεται επίσημα το 

ιδίωμα των Ντόπιων και όλες σχεδόν οι σλαβόφωνες περιοχές ανακηρύσσονται 

αμυντικές ζώνες και υπάγονται σε ένα καθεστώς έλεγχου (Κωστόπουλος 2008). Αυτή 

η απαγόρευση συνεπάγονταν και την απαγόρευση κάθε πολιτισμικής έκφρασης. Η 

γλώσσα περιορίζεται και διατηρείται μόνο σε ιδιωτικούς χώρους, ιδιαίτερα, από τις 

γυναίκες μητέρες, γιαγιάδες και τους άνδρες να την μιλούν στα δικά τους καφενεία 

και στις μεταξύ τους συναλλαγές. Επιπλέον, ο γλωσσικός παράγοντας θα σταθεί 

εμπόδιο για την πρόσβαση των Ντόπιων στην ανώτερη εκπαίδευση, το δημόσιο βίο 

και τις κρατικές υπηρεσίες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία της 

κοινωνικής και οικονομικής τους ανόδου (Γιαννησοπούλου 1998:399).  

 Χαρακτηριστικό της εποχής ήταν η βιαιότητα της απαγόρευσης, καθώς οι 

αρχές του κράτους δεν περιορίζονταν μόνο σε συμβουλές και εκκλήσεις αλλά 

εξαπέλυαν και ένα κύμα τρομοκρατίας. Όποιος συλλαμβάνονταν να μιλάει 

βουλγάρικα όπως τα έλεγαν, παραπέμπονταν σε αυτόφωρο και τιμωρούνταν με 

χρηματικό πρόστιμο, φυλάκιση και άλλα βασανιστήρια, όπως ρετσινόλαδο ή ακόμα 

και εξορία. Η πολιτική αυτή προκάλεσε δυσαρέσκεια σε μια μεγάλη μερίδα του 

σλαβόφωνου πληθυσμού τον οποίο διέσπασε σε δύο στρατόπεδα τους 

«βουλγαρίζοντες» και τους «Γραικομάνους» (Γούναρης 1994:234).  

 Πολλοί επιδίωκαν να έχουν καλές σχέσεις με βασικούς μηχανισμούς του 

κράτους, όπως την αστυνομία και το στρατό, για να έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση. 

Ωστόσο, υπήρχαν και οι περιπτώσεις όπου άνθρωποι από άλλες πληθυσμιακές 

ομάδες, στο πλαίσιο της ευνοϊκής μεταχείρισης και επίδειξής της εθνικής ταυτότητας, 

να αστυνομεύουν και να καταγγέλλουν τους Ντόπιους, σε περίπτωση που τους 

άκουγαν να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα ή να ακούνε τραγούδια στο ντόπιο 

ιδίωμα. Στη βάση αυτή θα αρθρωθεί εκατέρωθεν το «εμείς» και οι «άλλοι», μεταξύ 

Ντόπιων και Προσφύγων, όπου οι μεν πρώτοι θα αποκαλούν τους δεύτερους 

«τουρκόσπορους», και οι δεύτεροι θα ανταποδίδουν με το χαρακτηρισμό 

«βούλγαροι» (Γιαννησοπούλου 1998:402). 

 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της πολιτικής του καθεστώτος στην Β. Ελλάδα 

ήταν να δημιουργηθούν κάποιες «ελεγχόμενες ζώνες», για παράδειγμα, στην 
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Αλμωπία εγκαθίστανται γύρω από την πόλη της Αριδαίας μπάρες, ώστε να 

ελέγχονται οι άνθρωποι που μετακινούνται από τα χωριά προς αυτήν και το αντίθετο. 

Οι μπάρες αυτές δημιουργούσαν μια επιτηρούμενη ζώνη και ενώ σε κάποιους 

ανθρώπους προκαλούσαν συναισθήματα ντροπής, για κάποιους άλλους ήταν απλώς 

μια τακτική ελέγχου. Ήταν τα λεγόμενα ΣΤΕΚ στα οποία υπήρχαν ειδικοί φρουροί. 

Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής που κατευθύνονταν προς την πόλη της Αριδαίας, ή 

έφευγαν από αυτή προς τα χωριά, έπρεπε να περνάνε από τον έλεγχο επιδεικνύοντας 

στους φύλακες τις  ταυτότητες τους. Όπως αναφέρουν και κάποιοι πληροφορητές, το 

πρόβλημα δεν ήταν για όλους όσους κυκλοφορούσαν στην περιοχή, αλλά για αυτούς 

που θεωρούνταν από το κράτος ύποπτοι για την εθνική τους συνείδηση.  

 

Κατοχή - Εμφύλιος 

 

 Η πόλωση του πληθυσμού ενθαρρύνεται και στα χρόνια της κατοχής που θα 

ακολουθήσουν. Η Μακεδονία χωρίζεται σε δυο ζώνες, στην ανατολική ζώνη όπου 

κυριαρχεί η βουλγαρική διοίκηση και στην κεντρική και δυτική ζώνη όπου επικρατεί 

ο γερμανοιταλικός στρατός σε συνεργασία με τις δοσολογικές αρχές της Αθήνας που 

επιθυμούν να επιβάλουν την τάξη στηριζόμενες στον κατακτητή (Dnforth 1999:182).            

 Αρχικά η αντίσταση στα γερμανικά στρατεύματα οργανώθηκε από το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ΚΚΕ, για να πάρει με το μέρος του τον 

σλαβόφωνο πληθυσμό, τάχθηκε υπέρ της διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, 

γεγονός που λειτούργησε αρνητικά για την πορεία του κόμματος. Από την άλλη, το 

ΚΚ Γιουγκοσλαβίας ενθάρρυνε τη σύσταση σλαβομακεδονικών αντιστασιακών 

ομάδων, με σκοπό να προσελκύσει Σλαβομακεδόνες που είχαν παρασυρθεί από την 

βουλγαρική προπαγάνδα και είχαν προσχωρήσει στην Οχράνα14. Ωστόσο, απώτερος 

στόχος του ΚΚΓ ήταν η κατασκευή μακεδονικής εθνικής ταυτότητας για το 

σλαβόφωνο πληθυσμό της Μακεδονίας (Σφέτας 2010:156).  

 Έτσι, το 1943 θα δημιουργηθεί μέσα στους κόλπους του ΕΛΑΣ το ΣΝΟΦ. 

Πρόκειται για το Σλαβομακεδονικό Εθνικό - Απελευθερωτικό Μέτωπο, το οποίο ενώ 

                                                
14 Η Οχράνα ήταν ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε για τα ένοπλα σώματα βουλγαριζόντων Σλαβόφωνων, τα οποία 

οργανώθηκαν από τους Ιταλούς και Γερμανούς με σκοπό την καταδίωξη των Ελληνικών ανταρτικών σωμάτων, 

κυρίως του ΕΛΑΣ και έδρασαν κυρίως, στην περιοχή της Καστοριάς και της Έδεσσας κατά την διάρκεια του 

Β΄ΠΠ. Ωστόσο τις σχετικές πρωτοβουλίες της οργάνωσης είχαν αναλάβει στελέχη της VMRO - βούλγαρο-

μακεδονική οργάνωση (Σφέτας 2010:77).  
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θα βοηθήσει στην εξουδετέρωση της βουλγαρόφωνης προπαγάνδας, από την άλλη θα 

χωρίσει τους κατοίκους σε δυο πλευρές. Αυτό συνέβη όταν η διοίκηση του τάγματος 

(πρώην στελέχη του ΚΚΕ) προσανατολίζεται προς την Γιουγκοσλαβία του Τίτο, ο 

οποίος ήθελε να αυτονομηθεί και να δημιουργήσει την μεγάλη Μακεδονία 

(Γιαννησοπούλου 1998:409-410).  

 Εξ αρχής η ίδρυση του ΣΝΟΦ δεν είχε την έκκριση της κεντρικής επιτροπής 

του ΕΑΜ, καθώς πίστευε ότι περισσότερο θα συνέβαλε στην διάσπαση παρά στην 

ένωση των αντιστασιακών δυνάμεων. Το ΚΚΕ παρόλο που αναγνώριζε από το 1934 

τους σλαβομακεδόνες ως Μακεδονικό έθνος και διακήρυττε την αρχή ισοτιμίας των 

μειονοτήτων, δεν προωθούσε την ιδέα μιας αυτόνομης Μακεδονίας. Έτσι τον Μάιο 

του 1944 το ΚΚΕ θα διαλύσει τον ΣΝΟΦ (Σφέτας 2010). 

 Σύμφωνα με τον Danforth, είναι δύσκολο να απαντηθεί αν πράγματι υπήρχε 

την δεκαετία του 1940 ένα Μακεδονικό έθνος, αλλά το σίγουρο είναι ότι το ΚΚΓ είχε 

σημαντικούς πολιτικούς λόγους να ενισχύσει την ανάπτυξη του (1999:73). Ο 

μοναδικός τρόπος να προσεταιριστεί τα εδάφη της ελληνικής και βουλγαρικής 

Μακεδονίας και να βάλει φρένο στον βουλγαρικό αλυτρωτισμό, ήταν να 

αναγνωριστεί πως οι σλάβοι της Μακεδονίας δεν είναι ούτε Σέρβοι, ούτε Βούλγαροι 

αλλά ένα ξεχωριστό Μακεδονικό έθνος. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και η 

καθιέρωση μιας τυποποιημένης λόγιας μακεδονικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας 

της Δημοκρατίας της Μακεδονίας το 1944 (1999:74). 

 Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι σλαβόφωνοι κάτοικοι της Αλμωπίας την 

δεδομένη χρονική περίοδο θα βρεθούν σε δίλημμα σχετικά με τον προσανατολισμό 

τους και θα γίνουν αντικείμενο τριπλής διεκδίκησης: 

«α) από τον βουλγαρικό μηχανισμό και τις βουλγαρομακεδονικές οργανώσεις (Οχράνα, 

ΕΜΕΟ) β) από το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και τις δορυφορικές του οργανώσεις  που υπόσχονται 

ισοτιμία και παροχή μειονοτικών δικαιωμάτων, θεωρώντας ταυτόχρονα 

αδιαπραγμάτευτη την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και γ) από τους 

γιουγκοσλάβους παρτιζάνους, συμμάχους της αντίστασης στον κοινό αντιφασιστικό 

αγώνα, αλλά ταυτόχρονα υπονομευτές της ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή» 

(Κωστοπουλος 2008:183). 

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια πλευρά σλαβόφωνων, η οποία 

υιοθέτησε την Μακεδονική εθνική ταυτότητα και την ιδέα της αυτόνομης 

Μακεδονίας, ενώ μια άλλη ανέπτυξε ελληνική εθνική συνείδηση. Όσοι σλαβόφωνοι 
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ήταν υπέρμαχοι του Μακεδονισμού, υποστήριξαν τους κουμουνιστές στον εμφύλιο, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποστήριζαν ιδεολογικά τον κομμουνισμό, ενώ όσοι 

υιοθέτησαν την ελληνική ταυτότητα πολέμησαν με τον ελληνικό στρατό εναντίον των 

κομμουνιστών. Με αυτόν τον τρόπο συνδέθηκε στενά η εθνική ταυτότητα με τον 

πολιτικό προσανατολισμό (Danforth 1999:82). 

 Τα χρόνια αυτά, τα οποία είναι χαραγμένα βαθιά στις μνήμες των ανθρώπων 

της περιοχής, συνέβαλαν στην καλλιέργεια πολλαπλών αντιλήψεων, αλλά και στην 

διαφορετική πρόσληψη της τοπικής ταυτότητας. Ολόκληρα χωριά καταστράφηκαν, 

ενώ άλλα αποδεκατίστηκαν, είτε από τον πόλεμο, είτε από τις επιπτώσεις του. 

Αρκετοί, οι οποίοι δεν ήθελαν να εμπλακούν, βρέθηκαν στο στόχαστρο αντιμαχιών 

όταν ένα μέλος της οικογένειας τους αποφάσιζε να ενταχθεί, είτε στο ένα, είτε στο 

άλλο στρατόπεδο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μια ηλικιωμένη γυναίκα «..αν ο 

ένας αδερφός ήταν αντάρτης και έκανε ζημιά, ο άλλος κρυβόταν για να μην τον βρούνε 

και του κάνουνε κακό». Ταυτόχρονα, μέλη της ίδιας οικογένειας μπορούσαν να 

ανήκουν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Πολλοί κάτοικοι εκείνη την εποχή 

βρισκόντουσαν σε δίλλημα για την στάση που έπρεπε να κρατήσουν απέναντι στον 

πόλεμο και τους φορείς του. 

 Όπως αναφέρει και ένας ηλικιωμένος άντρας «..πολλές φορές ερχόντουσαν 

και μας τυραννούσαν, μια ο ελληνικός στρατός, μια οι αντάρτες. Ερχόντουσαν στο σπίτι 

οι αντάρτες και έλεγαν θα έρθεις με εμάς  αλλιώς.. μετά έρχονταν ο στρατός και μας 

έλεγε γιατί τους ταΐζετε.  Α μπρε! Τι να κάνουμε λέμε αφού έρχονται με τα όπλα.. στο 

αντάρτικο υπήρχαν άτομα απ όλα τα χωριά όταν τελείωσε ο πόλεμος ειδικά από το 

Λουτράκι έμεινε το ένα τρίτο, οι άλλοι έφυγαν πάνω γιατί φοβήθηκαν, αθώος κόσμος 

έφυγε με την προϋπόθεση να γυρίσουν πίσω, δεν ήταν όλοι σόι και καλά αντάρτες».  

 

Μετά τον εμφύλιο 

 

 Μετά τον εμφύλιο οι υποστηρικτές την μακεδονικής ταυτότητας ή ακόμα και 

αυτοί, οι οποίοι είχαν με κάποιον τρόπο εμπλακεί και ταχθεί υπέρ των ανταρτών 

αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα (Danforth 1999:83). Είναι οι λεγόμενοι 

πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι θα πάρουν δυο κατευθύνσεις. Μια μερίδα, κυρίως 

ντόπιων, θα πάει στην Γιουκγοσλαβια, ενώ μια άλλη με Ντόπιους -πρόσφυγες 

πηγαίνει Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, ΕΣΣΔ. Μερικοί από αυτούς τους 
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πρόσφυγες θα επιστρέψουν μετά την πτώση της δικτατορίας, αρκετοί όμως δεν θα 

επιστρέψουν ποτέ. Οι περισσότεροι σλαβόφωνοι κάτοικοι της Αλμωπίας έχουν μια 

ιστορία να πούνε για συγγενείς που έφυγαν ως πολιτικοί πρόσφυγες και δεν 

ξαναγύρισαν, γιατί όπως λένε, δεν τους άφησε το ελληνικό κράτος.  

 Τα χρόνια που ακολουθούν καλλιεργείται ένα κλίμα αντικομουνισμού και 

καταστολής, το οποίο αποκρυσταλλώνεται μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο που 

περιλαμβάνει ένα σύνολο διαταγμάτων. Όπως αναφέρει ο Danforth, οι νόμοι αυτοί 

προέβλεπαν την αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας και την κατάσχεση των 

περιουσιών, χωρίς αποζημίωση όσων πολέμησαν στο πλευρό των κομμουνιστών στον 

εμφύλιο ή εγκατέλειψαν παράνομα την χώρα. Αυτό ίσχυε και αν τα μέλη των 

οικογενειών τους που έμειναν στην Ελλάδα εξακολουθούσαν να κατέχουν αυτές τις 

περιουσίες. Οι ίδιοι νόμοι προέβλεπαν την απομάκρυνση από τις μεθόριους όσων 

κρίνονταν επικίνδυνοι για την κρατική ασφάλεια και την αντικατάστασή τους από 

εθνικόφρονες. Η διαδικασία των κατασχέσεων και των εποικισμών διήρκησε έως και 

τις αρχές της δεκαετίας του 1960,  ενώ τα αποτελέσματα τους είναι αισθητά και την 

δεκαετία του 1990 (Danforth 1999:85). 

 

Οι δεκαετίες του 1950 και 1960 

 

 Οι δεκαετίες του 1950 και 1960 που ακολουθούν, υπήρξαν εξίσου δύσκολες, 

κυρίως για λόγους επιβίωσης. Μετά το τέλος του εμφυλίου, οι άνθρωποι βρίσκονται 

μπροστά σε κατεστραμμένα σπίτια, διαλυμένες καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Η 

φτώχεια, η ανέχεια αλλά και μια σειρά διακρίσεων που αντιμετωπίζουν, κυρίως, οι 

σλαβόφωνοι από την πλευρά του ελληνικού κράτους, τους αναγκάζει να 

μεταναστεύσουν τόσο στο εσωτερικό της χώρας, σε μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και 

στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία) (Danforth 1999:86). Οι 

άνθρωποι στις χώρες αυτές διακηρύττουν ανοιχτά την εθνική Μακεδονική τους 

ταυτότητα και αναπτύσσουν μια ισχυρή μακεδονική κοινότητα με δική της εκκλησία 

(η οποία συνδέονταν με την Αυτοκέφαλη εκκλησία της Μακεδονίας), σχολεία, καθώς 

και πολιτιστικές, αθλητικές και πολιτικές οργανώσεις (1999:96). Ωστόσο, γι’ αυτούς 

που έμειναν πίσω και ιδιαίτερα για τους συγγενείς των ανθρώπων που έφυγαν ως 

πολιτικοί πρόσφυγες, ήταν ένας συνεχόμενος αγώνας επιβίωσης σε όλα τα επίπεδα, 
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καθώς έπρεπε διαρκώς να επιδεικνύουν την ελληνικότητά τους και την σύμπλευσή 

τους με τις ιδεολογίες του έθνους- κράτους.  

 

Δικτατορία 

 

 Την σκυτάλη παίρνει το καθεστώς της δικτατορίας (1967-1974), το οποίο με 

σύνθημα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, συνεχίζει την πολιτική αφομοίωσης του 

τοπικού πληθυσμού, μέσα από την αποσιώπηση του τοπικού ιδιώματος και του 

εκσυγχρονισμού της περιοχής. Για την επίτευξη των στόχων αυτών ενεργοποιήθηκαν 

μια σειρά μέτρων που περιελάμβαναν ειδικά προγράμματα, που μεταξύ άλλων 

συνέβαλαν στην τόνωση του Εθνικού φρονήματος, τη βελτίωση βιωσιμότητας των 

ακριτικών περιοχών και την πνευματική ανάπτυξη των κατοίκων της (Κωστόπουλος 

2008). Το καθεστώς βασιζόμενο στο αίσθημα της εθνικοφροσύνης έδινε κίνητρα 

στους αγρότες της περιοχής, πριμοδοτώντας τα ορεινά και ημιορεινά χωριά των 

Ντόπιων και Βλάχων που ζούσαν σε σχετική απομόνωση. Από την άλλη όμως 

συνέχισε τις πρακτικές ελέγχου, φυλακίσεων, ενοχλήσεων και διώξεων για τους 

εθνικά ύποπτους. Είναι η εποχή, όπου τα πολιτικά φρονήματα θα παίξουν 

καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική ανέλιξη των Ντόπιων. 

 Ο κύριος Γιώργος θυμάται χαρακτηριστικά, όταν μεγάλωσε ο γιός του και 

ήθελε να τον στείλει για σπουδάσει χωροφύλακας, τον κάλεσε ο διοικητής της 

αστυνομίας και τον ρώτησε αν είχε φυγάδες στην οικογένεια του πατέρα του το 1948-

49 «..εμείς δεν είχαμε, μετά με γύρισε από τη μάνα μου μεριά... η μάνα σου από ποιο 

σόι είναι με ρώτησε, αυτή έχει αδέρφια επάνω; έχει το ένα έχει το άλλο;.. η μάνα μου 

είχε ξαδέρφια είχε και τον μπαμπά της..τελικά όταν πήγε ο γιός μου με άλλα παιδιά στη 

Θεσσαλονίκη, για να περάσουν από κάποια τεστ, κάποιος εκεί τους είπε, βρε παιδιά 

αυτοί που ήταν να περάσουν πέρασαν από το χωριό σας, αυτοί που ήταν να περάσουν 

πήραν εντολές τα πέρασαν.. τέτοια δημοκρατία είχαμε.. εμείς ήμασταν λερωμένοι.. 

αυτός ο γιακάς θα είναι λερωμένος πάντα, δεν καθαρίζει με καμία κυβέρνηση και καμιά 

φορά δεν θα καθαρίσει». 

 Παρομοίως, ο κύριος Δημήτρης όταν θα πήγαινε στο στρατό και θέλησε να 

ενταχθεί στη σχολή για δόκιμος, χρειάστηκε να περάσει από την αστυνομία, για να 

πάρει ένα πιστοποιητικό β΄ τύπου, όπως το έλεγαν, όπου μέσα έγραφε τα κοινωνικά 

φρονήματα της οικογένειας του «..ο πατέρας μου έκανε τα πάντα, προσπαθούσε να 
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δείχνει δεξιός.. όταν ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο, επειδή είχε την αδερφή του πάνω στα 

Σκόπια, η οποία τραγουδούσε κιόλας, πολλές φορές τον καλούσε η αστυνομία..». 

Χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι ο πατέρας του νοίκιαζε ένα δωμάτιο στον αστυνομικό 

του χωριού, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Όταν όμως έβαζε στο ράδιο τραγούδια 

από πάνω, γιατί ήθελε να ακούει την αδερφή του, ο αστυνομικός του έλεγε «κυρ 

Χρήστο τα ακούμε, τα ακούμε αυτά!!!».  

 Αφηγήσεις τέτοιου τύπου, οι οποίες απουσιάζουν από κείμενα της επίσημης 

ιστοριογραφίας, μας δίνουν την ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα πτυχές του 

παρελθόντος και μας βοηθούν να προσεγγίσουμε πολύπλευρα ζητήματα που αφορούν 

την τοπική ταυτότητα. Οι παραπάνω αφηγήσεις αναφέρονται στα χρόνια μετά τον 

εμφύλιο και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να 

ενταχθούν στο ελληνικό δημόσιο. Τα κοινωνικά φρονήματα έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο στην ανέλιξη αυτών των ανθρώπων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν και οι δυο 

πληροφοριοδότες, αν κάποια οικογένεια είχε συγγενικό πρόσωπο, το οποίο είχε φύγει 

πολιτικός πρόσφυγας, τότε αυτομάτως είτε αποκλείονταν, είτε έπρεπε να δείξει 

μεταμέλεια, αποδεικνύοντας συνεχώς την ελληνικότητα της. 

 

Τα χρόνια της μεταπολίτευσης έως και το 1980 

 

Τα χρόνια της μεταπολίτευσης έως και το 1980 εγκαταλείπεται σταδιακά το 

καθεστώς επιτηρούμενης ζώνης, οι μπάρες που είχαν εγκατασταθεί γύρω από την 

πόλη της Αριδαίας καταργούνται και ξεκινάει μια νέα εποχή προοδευτικής 

φιλελευθεροποίησης. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία σηματοδοτεί όχι μόνο μια 

«μεγαλύτερη ανοχή στη δημόσια χρήση του ιδιώματος αλλά και την είσοδο στην ενεργό 

πολιτική μιας νέας γενιάς σλαβόφωνων Μακεδόνων» (Γιαννησοπούλου 1998:284). 

Μια ηλικιωμένη γυναίκα αναφέρει, ότι, όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την 

εξουσία, τους επετράπη να τραγουδούν ελεύθερα στο ντόπιο ιδίωμα. Θυμάται 

χαρακτηριστικά τον γιό της, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος του χωριού, να 

βάζει στο μεγάφωνο της κοινότητας μια κασέτα με ντόπια τραγούδια,«..τότε ένας 

γέρος που το άκουσε φώναξε τον γιό του… Δημήτρη! Δημήτρη! βγες έξω να δεις η 

δημοκρατία ήρθε… και εκείνος βγαίνει έξω βλέπει δεξιά, βλέπει αριστερά και λέει που 

είναι βρε μπαμπά, που τη βλέπεις τη δημοκρατία… Α βρε κουφός είσαι δεν ακούς το 

σιντί  που το μεγάφωνο παίζει, είναι ντόπιο τραγούδι». 
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3.1.1 Κινήματα και πολιτική δράση 

 

 Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε την ακτιβιστική 

δράση για την αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, η οποία έρχεται 

ως απάντηση, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο κυρίαρχο εθνικό αφήγημα. Έτσι 

ενώ υπάρχουν Ντόπιοι, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους εθνικά Έλληνες, 

υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που χαρακτηρίζεται εθνικά Μακεδόνες.  

 Όπως αναφέρει και ο Danforth, μέσα σε ένα εθνικό πλαίσιο, οι τοπικές 

ταυτότητες που ήδη υπάρχουν μπορεί να θεωρούνται απειλή για το εθνικό κράτος, 

έτσι είτε γίνεται προσπάθεια να απορροφηθούν και να ενσωματωθούν, είτε στην 

αντίθετη περίπτωση να αποκλεισθούν. Οι άνθρωποι αυτοί που απορρίπτονται 

υιοθετούν μια άλλη ταυτότητα και συγκροτούν αργότερα τις εθνικές μειονότητες 

(Danforth 1999:27). Οι νέες αυτές υποκειμενικότητες, όπως τις χαρακτηρίζει η 

Cowan, μπορεί να είναι κατασκευές, ωστόσο, «δεν δημιουργήθηκαν στον αέρα» αλλά 

ήταν αποτέλεσμα πολιτικών καταστάσεων (2000). 

 Η νέα γενιά Ντόπιων, όπως τους χαρακτηρίζει ο Danforth, ξεκίνησε μια 

εκστρατεία, διεκδικώντας το δικαίωμα έκφρασης της πολιτισμικής της ιδιαιτερότητας 

αλλά και μιας ξεχωριστής εθνικής ταυτότητας. Η ομάδα αυτή με μια διακήρυξη 

προσπάθησε να πείσει την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τη διεθνή κοινότητα να 

αναγνωρίσουν την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και να εγγυηθούν 

τα βασικά ανθρωπινά δικαιώματα της (Danforth 1999:118). Η διακήρυξη αυτή, η 

οποία ήταν γραμμένη στα ελληνικά, μακεδονικά και αγγλικά, στάλθηκε σε όλα τα 

μέλη της ελληνικής βουλής, σε όλες τις ξένες πρεσβείες της Αθήνας, τις ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις, στα Ηνωμένα έθνη και τέλος σε άλλους διεθνής οργανισμούς. Την 

προσπάθεια αυτή στήριξαν και οι μακεδόνες της διασποράς του Καναδά και της 

Αυστραλίας που κατάγονταν από τη βόρειο Ελλάδα (Danforth 1999:135).  

 Τα πράγματα περιπλέχτηκαν το Σεπτεμβρίου του 1991, όταν οι πολίτες της 

ΠΓΔΜ σε δημοψήφισμα αποφασίζουν την αυτοδιάθεση τους και την ανεξαρτησία 

της δημοκρατίας τους με το όνομα Μακεδονία. Η ΠΓΔΜ αγωνιζόταν για την επίσημη 

αναγνώριση της, από την Ευρωπαϊκή κοινότητα και τα Ηνωμένα Έθνη. Ο τότε 

πρωθυπουργός της ελληνικής κυβέρνησης δεν έκρυψε την ανησυχία του, να μην 

δημιουργηθεί δεύτερο μειονοτικό πρόβλημα στην περιοχή της Μακεδονίας και 

ζήτησε από την γειτονική χώρα, να δηλώσει «..ότι δεν υπάρχει σλαβομακεδονική 
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μειονότητα στην Ελλάδα και να δεσμευτεί με διεθνή συνθήκες ότι θα σταματήσει κάθε 

αλυτρωτική προπαγάνδα εις βάρος της Ελλάδας» (Κωστόπουλος 2008:310-311). 

 Εκτός όμως από την ελληνική κυβέρνηση, μεγάλη μερίδα ελλήνων πολιτών 

αντέδρασε και εκδήλωσε την δυσαρέσκεια της πραγματοποιώντας συλλαλητήρια σε 

διάφορες πόλεις της βόρειας Ελλάδας. Η ιδέα ότι σε ένα γειτονικό κράτος υπάρχουν 

άνθρωποι που θέλουν να ονομάζονται Μακεδόνες και δεν είναι Έλληνες αποτελούσε 

απειλή ακόμα και για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Σύμφωνα με έντυπο που 

εξέδωσε τότε το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων «για την Ελλάδα οι όροι 

Μακεδονία και Μακεδόνας είναι γεωγραφικοί προσδιορισμοί και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν ένα έθνος και πόσο μάλλον όταν αυτό είναι 

σλαβικό. Οι όροι αυτοί ανήκουν δικαιωματικά στους έλληνες, αποτελούν κληρονομιά 

τους και έχουν καταγραφεί στην ιστορία» (1992:51).  

 Η υιοθέτηση από μια άλλη χώρα μιας ονομασίας που οι έλληνες διδάσκονταν 

ότι αποτελούσε μέρος της εθνικής κληρονομιά τους, καθώς και η οικειοποίηση 

συμβόλων όπως το άστρο της Βεργίνας ( για την νέα σημαία του κράτους) ή ο λευκός 

πύργος (για το νέο νόμισμα) αποτελούσαν μεγάλη πρόκληση. Και ενώ η τότε 

Δημοκρατία της Μακεδονίας αγωνιζόταν για την διεθνή αναγνώριση της ταυτότητας 

της από τα υπόλοιπα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας 

κήρυξε οικονομικό εμπάργκο εναντίον της, ενώ παράλληλα, οργανώθηκε μια 

πολιτισμική εκστρατεία που περιελάμβανε την αξιοποίηση ιστορικών προσώπων και 

συμβόλων για την υπεράσπιση του εθνικού ιδεολογικού αφηγήματος. 

 Την ίδια χρονιά στην Αλμωπία ξεκινάει μια κίνηση, η λεγόμενη ΜΑ.ΚΙ.Β.Ε 

(Μακεδονική Κίνηση Βαλκανικής Ευημερίας)  που ασχολούνταν με τα ζητήματα των 

μειονοτικών Μακεδόνων της ελληνικής Μακεδονίας. Ο αρχικός πυρήνας της κίνησης 

αυτής ήταν οι αρθογράφοι του περιοδικού Τα Μογλενά, γι’ αυτό και η κίνηση 

χρησιμοποίησε το περιοδικό, το οποίο είχε αρχίσει να εκδίδεται από το 1978 ως απλό 

ενημερωτικό φυλλάδιο, για ζητήματα που αφορούσαν την περιοχή, ενώ από το 1989  

ο προσανατολισμός του άλλαξε και έγινε μια εφημερίδα διαμαρτυρίας και ανάδειξης 

μιας διαφορετικής εθνικής ταυτότητας (Χοτζίδης 1997).                                         

 Το όνομα Μογλενά με το οποίο κυκλοφορούσε είναι το βυζαντινό όνομα της 

περιοχής Αλμωπίας και προέρχεται από τη λέξη Μάγγλα που στο ντόπιο ιδίωμα 

σημαίνει ομίχλη. Η κίνηση όμως, όπως γράφει και το 1ο φύλλο της εφημερίδας τον 

Οκτώβριο του 1993, είναι πλατιά και χρειάζεται ένα πιο πλατύ όνομα από το τοπικό 
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Μογλενά και έτσι  η εφημερίδα μετονομάστηκε σε Ζόρα που σημαίνει αυγή. Η αιτία 

της στροφής αυτής ήταν η αλλαγή προσανατολισμού της ΜΑ.ΚΙ.ΒΕ «η οποία 

ξεφεύγει από τα στενά όρια της επαρχίας της Αλμωπίας που δραστηριοποιούνταν μέχρι 

τότε και στοχεύει σε μια ευρύτερη παρουσίαση των θέσεων και απόψεων της στον 

ελληνικό και διεθνή χώρο» (Χοτζίδης 1997:184). 

 Στο ίδιο φύλλο (Ζόρα 1993) και με αφορμή την εκλογή του ΠΑΣΟΚ στην 

εξουσία αλλά και το προεκλογικό σύνθημα του «επιτέλους τέλος», απευθύνθηκαν 

στην νέα κυβέρνηση ζητώντας να αποκαταστήσει τις αδικίες που υπέστη ο 

πολύπαθος λαός των Μακεδόνων, αλλά και να σεβαστεί τα δικαιώματα τους και τον 

ιδιαίτερο πολιτισμό τους που είναι ουσιαστικά απαγορευμένος και καταδικασμένος 

να αφανιστεί15. 

 Η οργάνωση διευκρίνιζε, ότι ο όρος εθνικά Μακεδόνας είναι συνέχεια του 

όρου Ντόπιος που χρησιμοποιήθηκε κατά την πρώτη φάση ένταξης τους στο 

ελληνικό κράτος σε αντιδιαστολή με τους προσφυγές και τους παλαιοελλαδίτες 

κρατικούς υπαλλήλους. Με τον όρο έθνος, οι ακτιβιστές της κίνησης ισχυρίζονται ότι 

εννοούν τα μέλη μιας εθνοτικής ομάδας και όχι μιας εθνικής μακεδονικής 

μειονότητας, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποδέχονται την εθνική ταυτότητα των 

πολιτών του γειτονικού κράτους ΠΓΔΜ. Ωστόσο, έξι μη κυβερνητικές οργανώσεις 

τάχθηκαν υπέρ της αναγνώρισης όχι μιας μακεδονικής εθνοτικής ομάδας αλλά 

εθνικής μακεδονικής μειονότητας (Χοτζίδης 1997).   

 Αποτέλεσμα της διχογνωμίας αυτής ήταν η απόσχιση. Έτσι τον Ιανουάριο του 

1997 το Ουράνιο Τόξο16 πραγματοποίησε στη Φλώρινα, την 2η συνδιάσκεψη όπου 

εκεί από τα 76 άτομα που έλαβαν μέρος τα 74 ψήφησαν το πολίτικο Μανιφέστο και 

τις οργανωτικές αρχές λειτουργίας του κόμματος που υιοθετούσαν την ιδέα μιας 

εθνικής μειονοτικής ταυτότητας. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύτηκαν στο πρώτο τεύχος 

του περιοδικού Νόβα Ζόρα, ενώ αυτοί που αποσχίσθηκαν (στελέχη από την Αριδαία) 

συνέχισαν να εκδίδουν τη Ζόρα (Χοτζίδης 1997:169). 

 

                                                
15 Όψεις για την διαφοροποίηση αυτών των ανθρώπων μέσα στο Ελληνικό κράτος, πραγματεύεται ο Μάνος 

(2004) στη μελέτη του «Ο Χορός ως μέσο για τη συγκρότηση και διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην περιοχή 

της Φλώρινας». 
16 Το 1994 στη βάση μιας ευρωπαϊκή προοπτικής  δημιουργήθηκε το «Ουράνιο Τόξο». Ο κομματικός αυτός 

σχηματισμός έλαβε μέρος στις ευρωεκλογές και πήρε πάνω από 7.000 ψήφους, τις περισσότερες στους νομούς 

Φλώρινας Καστοριάς και Έδεσσας (Danforth 1999:136). Σύμφωνα με την ΜΑ.ΚΙ.ΒΕ «Το ουράνιο τόξο αποτέλεσε 

μια οργανωμένη πολιτική έκφραση των κατά έθνος Μακεδόνων στην Ελλάδα». 
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 Όλα τα παραπάνω ζητήματα διευθετήθηκαν, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, 

όταν τον Ιούνιο του 2018, ύστερα από 25 χρόνια αποτυχημένων διαπραγματεύσεων, 

αποφασίστηκε με τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι το επίσημο συνταγματικό όνομα 

της ΠΓΔΜ θα είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η ιθαγένεια θα είναι 

Μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και η επίσημη 

γλώσσα θα είναι η Μακεδονική γλώσσα. Ωστόσο, η συμφωνία δεν έγινε αποδεκτή, 

ούτε από την αντιπολίτευση της Βόρειας Μακεδονίας, ούτε και από την 

αντιπολίτευση της Ελλάδος, οι οποίες την χρησιμοποίησαν στο πεδίο του εσωτερικού 

πολιτικού ανταγωνισμού, χαρακτηρίζοντας την ως μια «εθνική προδοσία». Επιπλέον, 

πλήθος συλλογικοτήτων αναπαρήγαγαν τη συγκεκριμένη ρητορική, παρασύροντας 

τους πολίτες των δύο χωρών σε έναν αγώνα παραπληροφόρησης, ο οποίος έπληξε το 

κύρος της συμφωνίας (Τσιτσελίκης 2018-2019: 52). Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την 

κυβέρνηση της Ελλάδος πρόκειται για μια επιτυχημένη συμφωνία, καθώς 

διευθετήθηκαν καίρια ζητήματα, τα οποία στέκονταν εμπόδιο στη δημιουργία 

ειρηνικών σχέσεων αλλά και συνεργασίας των δυο χωρών. Το ποιο σημαντικό για 

την κυβέρνηση ήταν ότι κατόρθωσε να λάβει το σύνθετο όνομα με γεωγραφικό 

προσδιορισμό, αλλά και την αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος της ΠΓΔΜ 

που θεωρήθηκε ότι θίγουν την Ελλάδα (Ηρακλείδης 2018-2019: 45). 

 Μεταξύ άλλων, ένα από τα σημαντικά ζητήματα που διευθετήθηκε, πέρα από 

την ονομασία του κράτους, αφορούσε τους όρους Μακεδονία και Μακεδόνας. Στη 

συμφωνία διευκρινίζεται ότι οι όροι αναφέρονται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο 

και πολιτιστική κληρονομιά. Για την Ελλάδα με τους όρους αυτούς νοούνται, όχι 

μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής, αλλά και τα χαρακτηριστικά 

τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά 

της από την αρχαιότητα έως σήμερα. Για τη Βόρεια Μακεδονία νοείται η επικράτεια, 

η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους με τη δική τους ιστορία, 

πολιτισμό και κληρονομιά, χωρίς να έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, 

την ιστορία και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό 

λοιπόν, κυρίως, η Βόρεια Μακεδονία κλήθηκε να αναθεωρήσει οποιαδήποτε σχολικά 

εγχειρίδια και βοηθητικό υλικό όπως χάρτες, οδηγούς διδασκαλίας κ.α. αφορούσαν 

και έθιγαν τα παραπάνω ζητήματα. Επιπλέον, θα έπρεπε να επανεξετάσει το 

καθεστώς των μνημείων, δημόσιων κτηρίων και υποδομών που αναφέρονταν με 

οποιοδήποτε τρόπο στην αρχαία Ελληνική ιστορία και πολιτισμό. Επίσης, δεν 



52 
 

υπάρχει καμία μνεία στην ύπαρξη, την προστασία ή τυχόν μειονοτικά δικαιώματα 

στα μέλη της «μακεδονικής μειονότητας» που διαβιούν στην Ελληνική Μακεδονία, 

καθώς επίσης, καμία μνεία στους πολιτικούς πρόσφυγες των οποίων η περιουσία 

στην Ελλάδα δημεύτηκε. Ακόμα, δίνεται έμφαση στην εδαφική ακεραιότητα αλλά 

και στο απαραβίαστο των υπαρχόντων συνόρων, καταδικάζοντας ενέργειες ομαδικές 

ή ατομικές, οι οποίες έχουν σκοπό να προπαγανδίσουν και να υποδαυλίσουν τον 

αλυτρωτισμό και τις αποσχιστικές τάσεις (Ηρακλείδης 2018-2019: 44-47).   

 Αναμφισβήτητα, η συμφωνία αυτή επιχειρεί να ρυθμίσει ζητήματα 

ταυτότητας, γι’ αυτό και αποτελεί μια πρόκληση, εάν θα καταφέρει να αμβλύνει τους 

δυο εθνικισμούς που έχουν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και να οδηγήσει στην 

κατανόηση και στον σεβασμό της πολιτισμικής διαφοράς και ομοιότητας των δύο 

κρατών (Τσιτσελίκης 2018-2019:52). 

 

 

3.2 ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ 

 

 Αν θέλουμε να εξετάσουμε τις μουσικοχορευτικές πρακτικές των Ντόπιων της 

Αλμωπίας, θα πρέπει να τις δούμε σε συνάρτηση με τα ιστορικά γεγονότα και τις 

πολιτικές εξελίξεις. Είναι γεγονός, ότι η μουσική και ο χορός από τις αρχές του 20ου  

αιώνα, εντάχθηκαν ως στοιχεία πολιτισμικής ταυτότητας και χρησιμοποιήθηκαν ως 

έκφραση ενότητας και εθνικής ιδεολογίας του νέου ελληνικού κράτους. 

 Στη διαδικασία ανάπτυξης της εθνικής συνείδησης, όλες οι πολιτισμικές 

εκφράσεις του παρελθόντος αναδεικνύονται σε σύμβολα των λαών και εντάσσονται 

στη δημόσια εκπαίδευση, προκειμένου να συμβάλουν στην πολιτισμική ομοιογένεια 

και την δημιουργία του εθνικού αφηγήματος. Σύμφωνα με τον Μάνο, είναι μια 

διαδικασία εθνικής διαπαιδαγώγησης, που σκοπό έχει να αποκτήσουν οι πολίτες μια 

εθνική ταυτότητα, η οποία συγκροτείται μέσα από την ανάδειξη χαρακτηριστικών 

του εθνικού πολιτισμού. Έτσι, πρωταρχικό μέλημα υπήρξε η συγκρότηση ενός 

εθνικού πολιτισμού που συνεπάγονταν τη δημιουργία πολιτισμικών και γεωγραφικών 

ορίων. Τα όρια αυτά προσδιόριζαν, ποιος συμπεριλαμβάνεται και ποιος αποκλείεται 

από την εθνική συλλογικότητα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ενεργοποιήθηκαν 

άτομα και συλλογικότητες, τα οποία λειτούργησαν ως μεσάζοντες μεταξύ τοπικής 
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κοινωνίας και έθνους κράτους. Η παρέμβαση τους βοήθησε από την μια στην 

υιοθέτηση των εθνικών ιδεολογιών σε τοπικό επίπεδο, ενώ από την άλλη οι τοπικές 

πολιτισμικές εκδοχές εγγράφτηκαν στη συλλογικότητα του έθνους (Μάνος 2018:129-

130). 

 

3.2.1 Η μουσική 

 

 Σημαντικές πληροφορίες για την έρευνά μας αντλούμε από τη μελέτη της 

Θεοδώρας Γκουράνη με τίτλο «Η παραδοσιακή μουσική των περιοχών Έδεσσας και 

Αλμωπίας: εντοπισμός και έρευνα του τοπικού ρεπερτορίου». Η έρευνά της παρέχει 

σημαντικά στοιχεία για τη μουσική, τα τραγούδια και την πορεία τους στο πέρασμα 

του χρόνου. Συγκεκριμένα, εξετάζει κατά πόσο οι μελωδίες που θεωρούνται τοπικές, 

βασίζονται σε τοπικά τραγούδια, αλλά και ποια ήταν η εξέλιξη αυτών. Μάλιστα όλα 

αυτά εξετάζονται υπό το πρίσμα των ιστορικών εξελίξεων του 20ού αιώνα. Σύμφωνα 

με την Γκουράνη, τα βασικά ζητήματα που επηρέασαν την μουσική στον χρόνο, ήταν 

οι γλωσσικές απαγορεύσεις και οι μετακινήσεις των πληθυσμών, κυρίως μετά τον 

εμφύλιο και τέλος της δεκαετίας του 1940.  

 Τα πρώτα μουσικά όργανα της περιοχής ήταν δύο ταμπουράδες σε 

διαφορετικό μέγεθος, ο μεγαλύτερος που ισοκρατούσε και ο μικρότερες που έπαιζε 

την μελωδία, ένα καβάλ΄ (φλογέρα) και ένα τουμπερλέκι. Αργότερα μετά το 1930 οι 

μπάντες αποτελούνταν από κλαρίνο, βιολί, λαούτο ή ούτι και νταϊρέ. Μετά το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θα εισαχθούν στην περιοχή τα χάλκινα πνευστά, τα οποία 

θα αντικαταστήσουν με τον καιρό τα παλιά μουσικά όργανα, με εξαίρεση την 

γκάιντα, η οποία χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Γενικότερα, τα χάλκινα ήρθαν στην Ελλάδα μέσω της Ευρωπαϊκής επιρροής με την 

δημιουργία στρατιωτικής και φιλαρμονικής μπάντας. Ο λόγος που θα επικρατήσουν 

είναι πρώτον ο μεστός και δυνατός ήχος τους, που δίνει την δυνατότητα στη μπάντα 

να ακούγεται σε εξωτερικούς χώρους, και δεύτερον η απουσία του τραγουδιού 

(Γκουράνη 2014:321). 

 Το τοπικό μουσικό ρεπερτόριο δέχτηκε αρκετές επιρροές από άλλες μουσικές 

παραδόσεις, ανάλογα τον τόπο που ζούσε ο κάθε μουσικός17 και το κοινό που 

                                                
17 Ήταν σύνηθες οι μουσικοί μιας μπάντας να ανήκουν σε μια οικογένεια (αδέρφια, ξαδέρφια) και πολύ συχνά 

όπως και στην περίπτωση των  Ουρούμηδων,  ο πατέρας να διδάσκει τον γιό του. Στην Αλμωπία δημιουργήθηκαν 
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απευθυνόταν. Για παράδειγμα, κάποιοι μουσικοί επηρεάστηκαν από τη μουσική των 

μικρασιατών προσφύγων, άλλοι επηρεάστηκαν από την γενικότερη ελληνική 

παραδοσιακή μουσική ή την λαϊκή μουσική της δεκαετίας του 1960-1970, ενώ άλλοι 

από την εξέλιξη της παραδοσιακής μουσικής στις γειτονικές σλαβόφωνες χώρες. 

Έτσι, ο κάθε μουσικός, ερμήνευε τις μελωδίες σύμφωνα με τις επιρροές, το γούστο 

του, ενώ πολλές φορές οι μουσικοί δημιουργούσαν δικές τους μουσικές φράσεις και 

στυλ παιξίματος (Γκουράνη 2014:459). Στο κάθε χωριό υπήρχαν ερασιτέχνες 

μουσικοί, οι οποίοι δεν είχαν αναπτύξει επαγγελματική συνείδηση, και έπαιζαν 

κυρίως σε ζυγιές,18. Στην περιοχή της Αλμωπίας υπήρχαν συγκροτήματα στα χωριά 

Εξαπλάτανος, Πρόμαχοι, Όρμα τα οποία είχαν συγκεκριμένο πεδίο δράσης, καθώς 

δεν έπαιζαν όλοι σε όλα τα χωριά (2014:342). 

 Ωστόσο, σημαντική διάσταση στην διαμόρφωση της μουσικής ήταν και η 

απουσία του τραγουδιού. Η πρακτική αυτή, όντας απαγορευμένη, δεν εξελίχθηκε 

αλλά ξεχάστηκε ή απλά έμεινε κλεισμένη στον ιδιωτικό χώρο. Σε χωριά που δεν 

υπήρχε μεγάλη αστυνόμευση έπαιζαν κάπως πιο άνετα τις τοπικές μελωδίες, όμως 

χωρίς τραγούδι, επειδή πάντα υπήρχε ο φόβος κάποιος να τους καρφώσει. Ειδικά την 

περίοδο της δικτατορίας, όλοι οι μουσικοί έχουν να διηγηθούν περιστατικά όπου, οι 

αστυνομικοί επενέβαιναν και σταματούσαν την ορχήστρα όποτε πίστευαν πως 

έπαιζαν ανθελληνικές μελωδίες (Γκουράνη 2006).  

 

                                                                                                                                       
κατά καιρούς αρκετές μπάντες, σχεδόν κάθε χωριό είχε την μπάντα του, οι οποίες έπαιζαν κυρίως σε γάμους και 

πανηγύρια.  Ο Δημήτρης Ουρούμης  Θεωρείται από τους μεγαλύτερους μουσικούς που πέρασαν από την Αλμωπία 

γύρω στο 1935. Ξεκίνησε να παίζει μουσική με πρόσφυγες μουσικούς, καθώς η πρώτη σύζυγός του ήταν 

μικρασιάτισα. Αργότερα, μετά τον θάνατο της συζύγου του άρχισε να παίζει με ντόπιους μουσικούς. Η μπάντα 

του σταμάτησε το 1970. Ο γιός του Γιώργος δημιούργησε την δική του μπάντα όπου ήταν επικεφαλής, η οποία 

καθιερώθηκε ως η καλύτερη μπάντα στην περιοχή (Γκουράνη 2004). 
18 κλαρίνο ή γκάιντα ή βιολί με συνοδεία κρουστού οργάνου, νταϊρές ή τουμπελέκι(Γκουράνη 2014). 
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Εικόνα 3. Μουσικό συγκρότημα. Από το αρχείο του συλλόγου γυναικών Όρμας 

 

 Η απουσία του τραγουδιού σε συνδυασμό με τα νέα μουσικά όργανα, τα 

χάλκινα, θα δώσει νέο ύφος στη μουσική. Οι μουσικοί θα οδηγηθούν σε νέους 

δρόμους και η ανάγκη να καλύψουν το μέρος του τραγουδιού θα τους αναγκάσει να 

αυτοσχεδιάσουν. Αντιθέτως, στις γειτονικές της Ελλάδας σλαβόφωνες χώρες, ιδίως 

μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρήθηκε επιτακτική, η ανάγκη διάσωσης της 

παραδοσιακής τους μουσικής και ιδιαίτερα των τραγουδιών, τα οποία ηχογραφούνταν 

πλέον με μια νέα, πιο δυτικότροπη αισθητική.       

Επιπλέον, τα τοπικά τραγούδια19 μεταφέρθηκαν με τους πολιτικούς 

πρόσφυγες στις γείτονες χώρες όπου ηχογραφήθηκαν σε έντεχνες εκδοχές και 

επέστρεψαν στον ελλαδικό χώρο με νέα μορφή, μεταλλαγμένα είτε ως προς το ρυθμό, 

είτε ως προς το στίχο. Για παράδειγμα, σε πολλά τοπικά ερωτικά τραγούδια μπήκαν 

άλλοι στίχοι δίνοντας επαναστατικό χαρακτήρα, οποίος εξυπηρετούσε εθνικούς 

σκοπούς. Μαζί με αυτά τα τραγούδια εισήχθησαν και πολλά άλλα, που λόγω κυρίως 

της γλώσσας τους που ομοίαζε με το τοπικό σλαβικό γλωσσικό ιδίωμα, αγαπήθηκαν 

και ενσωματώθηκαν στα τοπικά τραγούδια (Γκουράνη 2014: 460-465).          

                                                
19 Τα θέματα των τραγουδιών ήταν ο έρωτας, η χαρά, η λύπη, η λεβεντιά. Υπήρχαν τραγούδια που λέγονταν κατά 

τη διάρκεια του γάμου αλλά και διηγηματικά τραγούδια από την εποχή της τουρκοκρατίας. Επίσης τραγούδια 

επαναστατικά ή κομιτατζίδικα που μιλούσαν για τη δράση των οπλαρχηγών κατά την διάρκεια του Μακεδονικού 

Αγώνα, αλλά και κάποια άλλα τραγούδια που μιλούν για την ξενιτιά, σατυρικά και χορευτικά που εισήχθησαν 

στην περιοχή. Τα περισσότερα τραγούδια ξεχάστηκαν με εξαίρεση αυτά που πέρασαν στην οργανική πρακτική ( 

Γουράνη : 2006). 
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Το τέλος της μουσικής εσωστρέφειας ανέρχεται χρονικά στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και σχετίζεται με το τέλος των γλωσσικών απαγορεύσεων, το 

άνοιγμα των συνόρων, με τα γειτονικά σλαβόφωνα κράτη, αλλά και με την σύσταση 

τοπικών χορευτικών συγκροτημάτων, τα οποία έκαναν γνωστή την τοπική μουσική 

τόσο εντός, όσο και εκτός ελληνικών συνόρων. Με αυτόν τον τρόπο η μουσική 

τυποποιήθηκε, ακλουθώντας τις ανάγκες της παρουσίασης των χορευτικών 

συγκροτημάτων. Αυτή η φολκλοροποίηση της τοπικής μουσικής φάνηκε πιο έντονα 

την δεκαετία του 1990 κατά την οποία κυκλοφόρησαν οι περισσότερες ηχογραφήσεις 

χάλκινων πνευστών συγκροτημάτων (Γκουράνη 2014:342-343). 

 

3.2.2 Ο χορός 

 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, ο χορός από τις αρχές του 20ου αιώνα θα 

αποτελέσει σημαντικό πολιτισμικό στοιχείο ταυτότητας του επίσημου ελληνικού 

κράτους. Όπως μας πληροφορεί η Γκαρτζονίκα, ο ελληνικός χορός εισέρχεται στην 

δημόσια εκπαίδευση, η οποία έχει ήδη αποκτήσει εθνικό χαρακτήρα και διδάσκεται 

στα ελληνικά σχολεία ως μέρος του μαθήματος της γυμναστικής. Σε αντίθεση με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία έβλεπαν τον χορό ως γυμναστική δραστηριότητα του 

ελεύθερου χρόνου, στην Ελλάδα ο χορός καλλιεργείται και προβάλλεται ως στοιχείο 

που συγκροτεί την ελληνική ταυτότητα. Ήδη από το 1910 ο χορός εισάγεται ως 

αντικείμενο διδασκαλίας στην Σχολή Γυμναστών με τον όρο εθνικοί χοροί. Η επιλογή 

του όρου «εθνικοί»20 αντί του «ελληνικοί» ή «λαϊκοί» χοροί που γίνεται με την 

πρωταρχική ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, πιστοποιεί την ταυτοποίηση 

των χορών ως σημαντικό δείκτη ελληνικής ταυτότητας (Γκαρτζονίκα 2016:86). 

 Εξίσου σημαντική διάσταση αποτελεί η εισαγωγή τραγουδιών ως 

συνοδευτικά των εθνικών χορών, κάτι που καθιερώθηκε επίσημα με νόμο το 1929. Η 

                                                
20 Ο πρώτος οδηγός χορού, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1892 με τίτλο «Πρακτική και θεωρητική βήματα 

διδασκαλεία του χορού» και συγγραφέα τον Α. Ανδρεόπουλο, αποτύπωνε τις αντιλήψεις της εποχής για τον 

ελληνικό χορό, παρουσίαζε επτά χορούς ως προς τα βήματα, τη δομή και την εκτέλεση του. Πρόκειται για τον 

Καλαματιανό – Πηδηχτός ή Αρβανίτικός ή Τσάμικος – Συρτός νησιώτικος – Μπάλλος – Τράτα Μεγάρων – 

Κουλουριώτικος – Πηδηχτός Μεγαρίτικος. Ακολούθησαν και άλλοι οδηγοί χορού όπου οι χοροί Καλαματιανός, 

Συρτός και Τσάμικος αναγορεύονται στους εθνικούς - πανελλήνιους χορούς. Μάλιστα η επιλογή του 

Καλαματιανού ως εθνικού χορού οφείλεται στην αντίληψη της εποχή ότι ο ρυθμός του συσχετίζεται με τον 

επίτριτο της αρχαίας μετρικής που θεωρείται κατ’ εξοχήν ελληνικός ρυθμός, ενώ ο ρυθμός του Τσάμικου 

συσχετίστηκε με τον ρυθμό του τραγουδιού στην επιτύμβια στήλη του Σεικίλου. Σταδιακά ενσωματώνονται στον 

εθνικό κορμό και άλλοι χοροί όπως ο Κρητικός, ο Θεσσαλικός, ο Μακεδονικός, μετά την προσάρτηση της 

Μακεδονίας στο Ελληνικό κράτος. (Γκαρτζονίκα 2016:107-112). 
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νέα αυτή ρύθμιση νομιμοποιεί τη δημιουργία νέων τραγουδιών με πατριωτικό 

κυρίως, περιεχόμενο και σε χορωδιακές εκτελέσεις, τα οποία διδάσκονται στα 

σχολεία με σκοπό την διαμόρφωση μιας ενιαίας αντίληψης του εθνικού πολιτισμού. 

Είναι η περίοδος μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και τον ερχομό προσφύγων, 

όπου θεωρείται επιτακτική ανάγκη, να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο της 

εθνικής εκπαίδευσης, καθώς διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες πρέπει να 

αποκτήσουν κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να 

πραγματοποιηθεί όχι μόνο μέσω της κίνησης αλλά και της γλώσσας, έτσι 

εντάσσονται, εκτός των εθνικών χορών, τα τραγούδια, η μουσικοί και οι 

παραδοσιακές φορεσιές (Γκαρτζονίκα 2016:99-100). 

 Από το 1961, όπου η Ελλάδα υπογράφει τη σύνδεση της με την Ε.Ο.Κ, η 

πολιτική διαχείριση του πολιτισμού συνδέεται με μια διεθνή πολιτική που έχει 

σύνθημα της «επιστροφή στις ρίζες» και «αναβίωση της παράδοσης». Στο πλαίσιο 

αυτό η διδασκαλεία του χορού εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην 

κατασκευή της εθνικής ταυτότητας, ενώ σημαντική διάσταση αποτελεί το γεγονός, 

ότι εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα μετά από έναν αιώνα περίπου 

περιθωριοποιημένοι τοπικοί πολιτισμοί. Η τοπική ταυτότητα είναι ένα νέο ζητούμενο 

και η καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας επιδιώκεται, πλέον, μέσα από την ανάδειξη 

της πολιτισμικής ποικιλομορφίας (Γκαρτζονίκα2016:124). 

Σύμφωνα με αυτό, το ελληνικό κράτος θα επιδιώξει να κάνει τους Ντόπιους 

πληθυσμούς της Βόρειας Ελλάδας, να αισθανθούν μέρος της ίδιας πολιτικής 

οντότητας του ελληνικού έθνους, με τις πολιτισμικές πρακτικές τους να πρέπει να 

ενσωματωθούν στο εθνικό πολιτισμό (Μάνος 2006), ωστόσο, εξαιτίας της πολιτικά 

φορτισμένης ατμόσφαιρας θα προβεί σε μια επιλεκτική χρήση και επεξεργασία των 

πρακτικών αυτών. Οι περισσότερες λαογραφικές έρευνες που έγιναν από τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αποσιωπούσαν την 

ύπαρξη αλλόφωνων στίχων ή τους μετέφραζαν στα ελληνικά (μετάφραση έχουμε και 

στις ονομασίες των χορών) με τα εθνικά τραγούδια να μην διατυπώνονται σε άλλη 

γλώσσα πέρα της ελληνικής. 

 Σε ότι αφορά την ονοματοθεσία των ελληνικών χορών έχει επισημανθεί από 

ανθρωπολόγους ότι η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί μόνο στοιχείο οργάνωσης του 

πολιτισμού και των κοινωνικών σχέσεων, αλλά και μια μορφή άσκησης εξουσίας. 

Πρόκειται για μια πρακτική, η οποία αντανακλά έναν κυρίαρχο τρόπο πρόσληψης και 
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αναπαράστασης του χορευτικού πολιτισμού. Με την ονοματοθεσία, όπως επισημάνει 

ο Μάνος, γίνεται εφικτή η σύνδεση δομημένων ρυθμικών κινήσεων με πολιτισμούς 

της εθνικής επικράτειας, αλλά και η καθιέρωση της τοπικής πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας ως μια παραλλαγή του εθνικού πολιτισμού (2017: 185).Η μορφή 

αλλά και το περιεχόμενο του εθνικού πολιτισμού διαμορφώθηκαν και καθιερώθηκαν 

από κρατικούς μηχανισμούς, ενώ αργότερα ιδιωτικοί φορείς και πολιτιστικά 

σωματεία, που ασχολήθηκαν με την έρευνα, τη διάσωση και διάδοση του 

μουσικοχορευτικού τοπικού πολιτισμού, υιοθέτησαν τους συγκεκριμένους 

κυρίαρχους λόγους, αναδεικνύοντας μέσα από τις ονομασίες την ελληνικότητα των 

χορών και κατ’ επέκταση την ελληνικότητα της πληθυσμιακής ομάδας που τους 

επιτελούσε. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί για τους 

χορούς ονομασίες, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία, καθώς και 

τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.   

Στην περιοχή της Αλμωπίας, από τη μεταξική περίοδο έως και την 

μεταπολίτευση, οι χορευτικές διαδικασίες ελέγχονταν από τις κρατικές αρχές. Οι 

τοπικές μουσικοχορευτικές πρακτικές εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης 

απορρίπτονται, καθώς θεωρούνται βουλγάρικες, σκοπιανές και ανθελληνικές. Οι 

τοπικοί χοροί, σε δημόσιες και επίσημες εκδηλώσεις, αντικαθίστανται από χορούς 

άλλων περιοχών, όπως ο Συρτός, Καλαματιανός, Τσάμικος κ.α. Το  ίδιο συμβαίνει 

και με τις τοπικές ενδυμασίες, ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις, όπως φαίνεται και από 

φωτογραφίες εκείνης της εποχής, όπου οι χορευτές φορούν μεικτές ενδυμασίες, 

δηλαδή οι γυναίκες τοπικές, ενώ οι άντρες του Τσολιά ή και το αντίθετο, οι άντρες 

ενδυμασίες τοπικές, οι γυναίκες της Αμαλίας. Γενικότερα, όπως αναφέρει και 

χοροδιδάσκαλος της περιοχής, οι χορευτικές πρακτικές αποτελούνταν από έναν 

συνδυασμό τοπικών και άλλων στοιχείων «..για να γίνουμε αποδεχτοί κάναμε 

πράγματα μεικτά, όχι κακά, αλλά αλλοιωμένα». Η λέξη «κακό» παραπέμπει σε 

ανθελληνικό. 
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Εικόνα 4.Χορευτική παράσταση στην Αλμωπία. Φωτογραφία από διαδικτυακή πηγή 

(https://www.pemptousia.gr) 

 

 Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την μαρτυρία ενός χοροδιδασκάλου 

από την Αλμωπία, στην οποία αποτυπώνεται το πνεύμα της εποχής. Η χούντα, όπως 

αναφέρει, είχε δημιουργήσει εθνικόφρονα συγκροτήματα, στα οποία οι χορευτές 

φορούσαν τις λεγόμενες εθνικές φορεσιές, οι οποίες ήταν για τις γυναίκες η Αμαλία21 

και για τους άνδρες του Τσολιά22, ενώ οι χοροί που παρουσιάζονταν ήταν οι εθνικοί 

χοροί όπως τους χαρακτήριζαν (Τσάμικο, καλαματιανό, κοφτό, Σουφλιουτούδα, 

Σερενίτσα, Παρτάλω, Σουφλιουτούδα). Παράλληλα, το καθεστώς δημιούργησε 

φαντασμαγορικές εκδηλώσεις που πλαισιώνονταν από εθνικού χορούς και δημοτικά 

τραγούδια. Ο ίδιος δραστηριοποιήθηκε στο χορευτικό του δήμου Αριδαίας ως 

χορευτής το 1968. Εκείνη την εποχή είχε αναλάβει την καθοδήγηση και διδασκαλία 

του τμήματος ένας γυμναστής. Το 1970  ο δήμαρχος της Αριδαίας τον καλεί και του 

ζητάει να αναλάβει ο ίδιος το χορευτικό γιατί είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον 

γυμναστή. Έτσι, ανέλαβε την χορευτική ομάδα του δήμου με σκοπό να την 

προετοιμάζει για τις εκάστοτε επίσημες εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση που έπρεπε 

να συμμετέχει με το χορευτικό συγκρότημα ήταν την 25η  Μαρτίου στο πλαίσιο της 

εθνικής εορτής.  

                                                
21 Τύπος γυναικείας φορεσιάς που καθιερώθηκε από την Βασίλισσα Αμαλία (τέλη δεκαετίας 1830) αρχικά ως 

επίσημη ενδυμασία της αυλής της και αργότερα ως εθνική φορεσιά. 
22 Ανδρική ενδυμασία που καθιερώθηκε από τον βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα ως επίσημη ελληνική ενδυμασία. 

https://www.pemptousia.gr/
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 «Την παραμονή της εκδήλωσης ο δήμαρχος μου φέρνει ένα έγγραφο και μου 

λέει ότι αυτοί είναι οι εθνικοί χοροί και αυτά πρέπει να χορέψω, μετά από δέκα μέρες 

περίπου με καλεί πάλι και μου λέει ότι θα πρέπει να χορέψουμε στην Νότια σε μια 

εκδήλωση του στρατού και μετά από ένα μήνα στους Προμάχους..εκεί αφού τελείωσε η 

επίσημη εκδήλωση, είπα τον μουσικό που μας έπαιζε, να παίξει μια Στάνκαινα και ενώ 

χορεύαμε περνάει από δίπλα μας ένας παππούς με γυαλάκια και μπαστούνι και μας λέει 

(στο ντόπιο ιδίωμα) κρατάτε γερά και έφυγε αθόρυβα για να μην παρεξηγηθεί».  

 Αργότερα, το 1977 εισάγει στο χορευτικό συγκρότημα και ντόπιους χορούς, 

ωστόσο, θυμάται χαρακτηριστικά σε μια εκδήλωση στην πλατεία του χωριού του 

«..μαζεύεται όλο το χωριό και λίγο πιο μακριά κάθονται τέσσερεις, πέντε άντρες στην 

σειρά, οι εθνικόφρονες του χωριού, και ενώ εμείς χορεύουμε περνάει από δίπλα τους ο 

πατέρας της μητέρας μου και τους ακούει να λένε… Α ρε τι πάτε και βλέπετε αυτούς 

τους βούλγαρους και μετά ξανά, τι τους βλέπετε αυτούς τους βούλγαρους… το ίδιο 

βράδυ ο παππούς μου τα είπε όλα στον πατέρα μου… να το συμμαζέψετε εκείνο το 

παιδί δεν ξέρει τι έχουμε τραβήξει εμείς, αυτοί είναι κακοί άνθρωποι και θα του κάνουν 

κακό, έτσι ο πατέρας μου κάθισε και μου μίλησε και μου ζήτησε να σταματήσω ..εγώ 

μου είπε δεν μπορώ άλλο να σε βοηθήσω έκανα ότι μπορούσα με την αστυνομία και το 

κράτος για να μπορέσεις να σπουδάσεις, να μπεις σ’ ένα κρατικό κεραμίδι, σταμάτα τα 

αυτά δεν ξέρεις τι έχουμε τραβήξει… με είπε τόσα πολλά που εγώ πείσμωσα πιο πολύ, 

αυτονομώ τελείως το χορευτικό με το όνομά μου και κάνω ντόπιες φορεσιές».  

 Από τότε, όπως αναφέρει, είχε προβλήματα με την ΚΥΠ23, καθώς πολύ συχνά 

τον καλούσε ο διοικητής της Αριδαίας να τον ρωτήσει, που πήγε να χορέψει, ποιοι 

τον κάλεσαν και γιατί το έκανε. Όταν το 1980 με 1985 ξεκίνησε να πηγαίνει και στο 

εξωτερικό, σε φεστιβάλ χορού, άρχισαν να τον ρωτάνε που πήγε, γιατί πήγε, και αν 

έκανε στάση στα Σκόπια. Θυμάται χαρακτηριστικά το 1979 όταν ήρθε ένας 

καινούργιος διοικητής στην αστυνομία να τον καλεί και να του λέει «τι θα γίνει με 

σένα από τότε που ήρθα όλο για εσένα ακούω, τι θα γίνει… όταν χορεύεις μέσα σε 

εκείνα που χορεύεις βάλε και κανένα τσάμικο να βουλώσουμε τα στόματα, έχω βαρεθεί 

να έρχονται κάποιοι και να μου λένε ότι ο… εγείρει τα φυλετικά πάθη της Αλμωπίας».  

 

                                                
23 Η ΚΥΠ δηλαδή,  Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών Ελλάδος (σήμερα ΕΥΠ), δημιουργήθηκε το 1953 με σκοπό 

τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη διανομή πληροφοριών, που αφορούν την εθνική ασφάλεια και την 

αντιμετώπιση κατασκοπευτικής δραστηριότητας, στις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Κυβέρνησης.  
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Η παραπάνω μαρτυρία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη σημασία των 

μουσικοχορευτικών πρακτικών στη διαδικασία συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας 

αλλά και τον τρόπο που η επίσημη εθνική ιδεολογία καθόριζε τα νοήματα αυτών των 

πρακτικών. Όλοι οι τοπικοί χοροί και τραγούδια, αντικαταστάθηκαν, τουλάχιστον, σε 

δημόσιες και επίσημες εκδηλώσεις, από τους λεγόμενους εθνικούς χορούς και 

δημοτικά τραγούδια, ενώ οι τοπικές αρχές φρόντιζαν με κάθε ευκαιρία να 

υποδεικνύουν τον τρόπο έκφρασης του τοπικού πληθυσμού. Αργότερα, μετά την 

πτώση της δικτατορίας παρατηρείται η σταδιακή αντικατάσταση των εθνικών χορών 

από τους τοπικούς. Η μετάβαση αυτή αντανακλά τη νέα γραμμή που θέλησε να 

χαράξει το υπουργείο πολιτισμού σε μια προσπάθεια πολιτιστικής αποκέντρωσης.  

Στο πλαίσιο αυτό το 1977 θα ιδρύσει μια ξεχωριστή διεύθυνση για τον Λαϊκό 

Πολιτισμό. Ο επίσημος αυτός φορέας νομιμοποιεί ενισχύοντας οικονομικά, ηθικά και 

συμβουλευτικά τους διάφορους πολιτιστικούς φορείς, ενώ παράλληλα ξεκινάει και το 

επιστημονικό ενδιαφέρον για τον χορό και την μελέτη του. Οι αλλαγές αυτές 

επηρεάζουν και τον τομέα της εκπαίδευσης όπου στο αναλυτικό πρόγραμμα της 

Φυσικής Αγωγής, ο όρος εθνικοί χοροί αντικαθίσταται από τον όρο ελληνικοί χοροί 

και αργότερα λαϊκοί παραδοσιακοί χοροί (1984) κάτι που αποτυπώνει το κλίμα της 

εποχής, που επιζητούσε απομάκρυνση της εκπαίδευσης από εθνικιστικές 

συνδηλώσεις, οι οποίες την προηγούμενη περίοδο είχαν χρησιμοποιηθεί σε πολύ 

έντονο βαθμό (Γκαρτζονίκα 2016:136).  

 

3.2.3 Ο χορός μέσα από κείμενα 

 

 Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε τον χορό στην Αλμωπία μέσα από 

βιβλιογραφικές αναφορές. Το υλικό που θα αναδείξουμε προέρχεται από εμπειρικούς 

δασκάλους της περιοχής και από καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υπήρξαν και 

δάσκαλοι χορού.  

 Η πρώτη έντυπη αναφορά στους χορούς της περιοχής βρίσκεται στο 

εγχειρίδιο που εξέδωσε ο φιλοπρόοδος σύλλογος Έδεσσας «Μέγας Αλέξανδρος» το 

1975, το οποίο επιμελήθηκε ο καθηγητής φυσικής Αγωγής Πέτρος Μαγγούτης με 

τίτλο «Δημοτικοί χοροί της Έδεσσας και της περιοχής». Ο Μέγας Αλέξανδρος 

ιδρύθηκε το 1930 και υπήρξε ο πρώτος σύλλογος στην περιοχή. Ενώ το πρώτο 

χορευτικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε ξεκίνησε ως ομάδα του γυμνασίου (1967) 
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και αργότερα το 1971 ενσωματώθηκε στον σύλλογο του Μέγα Αλέξανδρου. Ιδρυτής 

και χοροδιδάσκαλος της ομάδας αυτής, για πολλά χρόνια, υπήρξε ο Πέτρος 

Μακγούτης. Η ομάδα ξεκίνησε χορεύοντας πανελλήνιους χορούς με τη συνοδεία της 

φιλαρμονικής μπάντας. Ωστόσο, η ανάγκη ανάδειξης των τοπικών χορών τον 

οδήγησε στην έρευνα. Ταυτόχρονα, αντικατέστησε την φιλαρμονική μπάντα του 

δήμου με το τοπικό συγκρότημα του Νύσση, το οποίο μπορούσε να αποδώσει 

καλύτερα το μουσικό χρώμα. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν ήταν πολλές, καθώς 

έπρεπε να πείσουν την στρατιωτική εξουσία εκείνης της εποχής ότι δε παίζουν και 

δεν χορεύουν ανθελληνικούς σκοπούς (Γκουράνη 2014:340). 

 Στο εγχειρίδιο του Μακγούτη αποτυπώνεται το πνεύμα της εποχής, καθώς 

στην προσπάθεια του να αποδείξει την ελληνικότητα των χορών και των τραγουδιών, 

μεταφράζει τα τραγούδια και τις ονομασίες των χορών από το τοπικό ιδίωμα στα 

ελληνικά, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να συνδέσει τους τοπικούς χορούς με την 

αρχαία Ελλάδα βασιζόμενος στην ρυθμική αγωγή των χορών. Ο Μαγκούτης στηρίζει 

την άποψη του στο ρυθμό της μουσικής λέγοντας ότι «οι Ελληνικοί ρυθμοί είναι 

μοναδικοί εις τον βαλκανικόν χώρον και στηρίζονται πάνω εις το μέτρον των 5)8, 7)8, 

3)8, και 9)8. Ξεκίνησαν από τας μουσικά κλίμακας των αρχαίων μέτρων έσμιξαν με 

τας εκφραστικάς κλίμακας της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής και τέλος έπλασαν 

την σημερινήν δικήν των μορφήν». Ωστόσο οι περισσότεροι ρυθμοί που αποδίδει 

στους χορούς, είναι λανθασμένοι.  

 Επίσης, στο κείμενο του δεν γίνεται καμία αναφορά στο τοπικό ιδίωμα, αλλά 

αναφέρει ότι «μιλούμε την ίδια γλώσσαν με τους αρχαίους Έλληνας, τραγουδάμε εις τα 

ίδια μέτρα και τους ίδιους σκοπούς όπως και εκείνοι», γεγονός που αποτυπώνει το 

ιδεολογικό υπόβαθρο της εποχής. Όλες οι ονομασίες των χορών είναι μεταφρασμένες 

στην ελληνική γλώσσα, ενώ αναφέρεται σ’ αυτούς αποκαλώντας τους εθνικούς 

χορούς σε μια προσπάθεια να συνδέσει το τοπικό με το εθνικό. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τους χορούς, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο βιβλίο, ενώ στις 

παρενθέσεις, οι ονομασίες τους όπως αποδίδονται σήμερα, Σταματούλα (Στάνκαινα), 

Πατρούλα (Πατρούνινο), Κολοκυθένια (Τικφέσκινο), Άνοιξε Ελενίτσα την πορτούλα 

(Ότφορι Λένο), Όταν οι οξιές ανθίζουν (Μπούκιτε Ρασβίβατ), Συγκαθιστός 

(Πουσιντνίτσα), Παντρειά (Μπαιντούσκινο), Τρία βήματα (Τρίτε Πάτι),  Σουλειμάν – 

Μακεδονικός Τσάμικος(Σουλεϊμάν – Αγάς). Τέλος μεταξύ άλλων αναφέρονται ως 

χοροί της περιοχής ο Τσάμικος και ο Καλαματιανός. 



63 
 

 Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, προβαίνει στην επεξήγηση σχημάτων και 

βημάτων των χορών, καθώς και στις φιγούρες, τις οποίες μπορεί να εκτελέσει ο 

πρωτοχορευτής. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει αναφορά σε ορισμένα τραγούδια, τα 

οποία είναι μεταφρασμένα από το τοπικό ιδίωμα στην ελληνική, αλλά και 

φωτογραφίες που απεικονίζουν το χορευτικό συγκρότημα του Μέγα Αλέξανδρου σε 

διάφορες εκδηλώσεις. Στις φωτογραφίες διακρίνουμε ότι, οι χορευτές δεν φορούν  

τοπικές ενδυμασίες, αλλά τις πανελλήνιες ενδυμασίες, όπως έχουν χαρακτηριστεί 

αυτή του Τσολιά και της Αμαλίας. Η αντικατάσταση των ενδυμασιών έγινε λίγο 

αργότερα μετά την πτώση της δικτατορίας, όταν το συγκρότημα ξεκίνησε τις 

περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα (Γκουράνη 2014:340). 

 Μια δεύτερη αναφορά στους χορούς της περιοχής, συναντάμε στο βιβλίο της 

Δόρας Στράτου «Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί», το οποίο εκδόθηκε το 1979. Η 

Στράτου ξεκίνησε τη δράση της με την ίδρυση του Σωματείου Ελληνικών χορών 

(1954) και συνέχισε με τις περιηγήσεις της στην επαρχία. Βασικός σκοπός των 

περιηγήσεων ήταν να δει το χορό και να ακούσει τη μουσική από Ντόπιους χορευτές 

και οργανοπαίχτες, με τους οποίους αργότερα συνεργάστηκε σε μια προσπάθεια να 

παρουσιάσει τους χορούς με αυθεντικό τρόπο (Αντζάκα -Λουτζάκη 1999). 

 Μέσα στο βιβλίο διαφαίνεται ο βασικός προβληματισμός της, ο οποίος αφορά 

την σύνδεση της μεταπολεμικής Ελλάδας με την αρχαία Ελλάδα. Κύριος στόχος της 

ήταν να απαντήσει στο ερώτημα για τους Έλληνες «Ποιοί είσαστε .. Γιατί βέβαια δεν 

έχετε καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες.. ύστερα από τόσους αιώνες..». Η λύση 

για την ιστορική συνέχεια της Ελλάδας, σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται στην 

παράδοση του τόπου, στη λαϊκή ζωή, στα έθιμα αλλά ιδιαίτερα στους εθνικούς 

χορούς και το δημοτικό τραγούδι. Παράλληλα, κατηγορεί τους ανθρώπους ότι 

περιφρονούν τους πατροπαράδοτούς χορούς και χορεύουν ξενόφερτους και κακής 

ποιότητας χορούς, ξένων λαών όπως σάμπα, ρούμπα, ροκ. 

 Η Στράτου κατηγοριοποιεί τους χορούς, ανάλογα το σχήμα που παίρνουν 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους. Έτσι, διακρίνονται σε Συρτούς, οι οποίοι είναι 

κυκλικοί χοροί, επειδή χορεύονταν γύρω από ένα βωμό ή ένα δέντρο ή μια κολώνα η 

οποιοδήποτε ιερό σύμβολο, ή γύρω από έναν οργανοπαίκτη, και σε Λαβύρινθους για 

τους χορούς που «κουλούριαζαν και ξεκουλούριαζαν». Σύμφωνα με τις έρευνες της, 

βρήκε γύρω στου 27 Λαβύρινθους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, τους οποίους 

παρομοιάζει με «το χορό που χόρεψε ο Θησέας». Μεταξύ αυτών αναφέρει και τους 
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χορούς Τρίτα Πάτα και Στάνκαινα, τους οποίους προσδιορίζει ως χορούς Έδεσσας. 

Επιπλέον, επιδίδεται σε μια συγκριτική μελέτη, όπου προσπαθεί να συσχετίσει 

χορούς, ενδυμασίες και μουσικά όργανα, των αρχαίων και νεότερων χρόνων μέσα 

από αρχαίες και βυζαντινές απεικονίσεις. Αναμφίβολα, στο βιβλίο αυτό υπάρχει μια 

διάθεση να συσχετιστούν όλοι οι χοροί με το παρελθόν. Ιδιαίτερα στην περίπτωση 

των Λαβυρίνθων, η σύνδεση των τοπικών χορών με την ελληνική μυθολογία 

διευκολύνει την αναγωγή τους σε αρχαιοπρεπής χορούς, οι οποίοι μπορούν εύκολα 

να ενταχθούν στον εθνικό πολιτισμικό κορμό. 

 Ποιο σύγχρονες αναφορές για τους χορούς της περιοχής, συναντάμε σε 

διάφορα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει, και τα οποία χρησιμοποιούνται ως 

διδακτέα ύλη στο μάθημα, Παραδοσιακοί χοροί, των Τ.Ε.Φ.Α.Α (Τμήμα Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού). Ενδεικτικά, αναφέρουμε το βιβλίο «Ελληνικοί χοροί» των 

Μαλκογιώργο, Μαυροβουνιώτη και Αργυριάδου, «Παραδοσιακοί χοροί και η 

διδασκαλία τους» του Βαβρίτσα και «Ο χορός στην ελληνική παράδοση και η 

διδασκαλία του» του Πραντσίδη. Τα  δύο τελευταία βιβλία συνοδεύονται από DVD 

με την εκτέλεση των χορών από διάφορες εκδηλώσεις, πανηγύρια, γιορτές ή σε 

κάποιες περιπτώσεις από μεμονωμένα άτομα, τα οποία επισκέπτεται ο συγγραφέας -

ερευνητής. Επίσης, και στα τρία βιβλία υπάρχει ρυθμοκινητική και ιστορική ανάλυση 

των χορών, ενώ παράλληλα τονίζονται οι συμβολικές και λειτουργικές τους ιδιότητες. 

Ταυτόχρονα, οι χοροί κατηγοριοποιούνται ανά γεωγραφική περιοχή ή ανάλογα το 

ρυθμό και το επίπεδο δυσκολίας της διδασκαλίας τους. 

 Οι χοροί που αφορούν την περιοχή της Αλμωπίας αναφέρονται με τη 

σημερινή τους ονομασία, Στάνκαινα (Μουλάεβο), Μπαϊντούσκινο, Τρίτα Πάτα, 

Πουσιντνίτσα, Πατρούνινο, Τικφέσκινο, Γκαϊντα και κατατάσσονται στους χορούς 

της κεντρικής Μακεδονίας. Οι ερευνητές επισκέφθηκαν την περιοχή και έτσι έχουμε 

δυο βιντεοσκοπημένες καταγραφές των χορών. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο 

χωριό Πρόμαχοι, τις χρονιές 1988-1989 την 28η Οκτωβρίου στην πλατεία του χωριού, 

στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου. Οι χοροί που χορεύονται είναι 

Στάνκαινα, Τρίτα πάτα, Μπαϊιντούσκινο, Πουσιντνίτσα, Γκάιντα, Πατρούνινο, 

Χασαπιά, Τικφέσκινο και Συρτός. Ενώ η δεύτερη στο χωριό Λουτράκι σε ένα τοπικό 

μαγαζί διασκέδασης, όπου βιντεοσκοπήθηκαν οι χοροί, Γκάιντα, Μουλάεβο, 

Χασαπιά. 
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 Ωστόσο, τις περισσότερες πληροφορίες για τους χορούς αντλούμε από 

τοπικούς χοροδιδασκάλους. Η πρώτη επίσημη αναφορά για τις μουσικοχορευτικές 

πρακτικές από τοπικό ερευνητή, βρίσκεται στο CD «μακεδονικές μουσικές ρίζες» 

που κυκλοφόρησε από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο Αριδαίας  Ακρίτες 

Αλμωπίας το 1998, με την επιμέλεια του Δημήτρη Ιωάννου. Το CD περιέχει ένα 

ένθετο, με ιστορικά και μουσικοχορευτικά στοιχεία που αφορούν την περιοχή. 

Σύμφωνα με τον Ιωάννου, οι αλλαγές στα μουσικά σχήματα, με την εισαγωγή των 

καινούριων οργάνων (χάλκινα) αλλά και η απουσία του τραγουδιού συντέλεσαν στον 

μετασχηματισμό των μουσικοχορευτικών πρακτικών «..Οι μουσικοί οδηγήθηκαν σε 

νέους δρόμους και η ανάγκη να καλύψουν το μέρος του τραγουδιού τους ανάγκασε να 

αυτοσχεδιάσουν. Η γνώση βέβαια των στίχων και της δομής των τραγουδιών τους 

συγκρατούσε.. σταδιακά διαπιστώνεται μια απομάκρυνση από τη δομή των τραγουδιών. 

Οι νεότεροι μουσικοί διδάσκονται βέβαια από τους παλαιότερους, αλλά δε γνωρίζουν 

τους στίχους και δεν εμπνέονται από αυτούς. Καθιερώνονται έτσι, νέα ακούσματα που 

δε χαρακτηρίζουν την τοπική παράδοση..». Παράλληλα και οι χορευτές, όπως 

αναφέρει, προσαρμόστηκαν στις αλλαγές αυτές, δίνοντας έναν νέο ύφος στον χορό, 

το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ένταση και ορμή, που βοηθάει τον χορευτή 

να εξωτερικεύει τον εσωτερικό του κόσμο. 

 Πρόσφατα, κυκλοφόρησε και ένα έντυπο από τον Λαογραφικό Όμιλο 

Αριδαίας «Οι Αλμωπές» με τίτλο «Τοπικοί Μακεδονικοί χοροί Ν. Πέλλας». Στο 

έντυπο αυτό γίνεται συνοπτικά μια ιστορική αναδρομή, καθώς και μια αναφορά στις 

πολιτισμικές πρακτικές της περιοχής. Κοινό σημείο αναφοράς και των δύο εντύπων 

αποτελεί η εγκατάλειψη της φωνητικής πρακτικής, κατά τη διάρκεια δημόσιων 

εκδηλώσεων, εξαιτίας των γλωσσικών απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν από το 

ελληνικό κράτος. Η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει, όπως αναφέρουν, στην 

αναδιαμόρφωση του μουσικοχορευτικού ύφους.  

 Παρακάτω, θα εξετάσουμε τους χορούς που συγκαταλέγονται στους τοπικούς 

χορούς της Αλμωπίας, σύμφωνα με χοροδιδασκάλους - ερευνητές. Ωστόσο, θα τους 

προσεγγίσουμε με μια πιο κριτική ματιά, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι οι χοροί 

αυτοί είναι αποτέλεσμα της τυποποίησης βημάτων, η οποία προήλθε από τους 

πολιτιστικούς λαογραφικούς συλλόγους της περιοχής και συνέπεσε με την ανάγκη 

διάσωσης και αναπαράστασης του τοπικού πολιτισμού. Πολλοί από αυτούς, όπως 

συνέβη και με την μουσική, εμπεριέχουν δάνεια στοιχεία ή επιρροές από άλλες 
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πληθυσμιακές ομάδες της ευρύτερης ελληνικής Μακεδονίας, αλλά και από γειτονικές 

σλαβόφωνες χώρες, ενώ κάποιοι αποτελούν κατασκευές χοροδιδασκάλων. 

 

Μουλάεβο24 (11/8): είναι ο βασικότερος και πιο αντιπροσωπευτικός χορός της 

περιοχής. Ο συγκεκριμένος ρυθμός είχε μια ποικιλία τραγουδιών, όμως, εξαιτίας των 

γλωσσικών απαγορεύσεων οι στίχοι ξεχάστηκαν και έτσι όλοι οι χοροί σ’ αυτόν το 

ρυθμό ομαδοποιήθηκαν κάτω από έναν γενικό τίτλο. Όταν για παράδειγμα, κάποιος 

θέλει να χορέψει έναν χορό σ’ αυτόν το ρυθμό παραγγέλνει Μουλάεβο, ενώ το 

συγκρότημα μπορεί να παίξει μια οποιαδήποτε μελωδία, όπως Σουλειμάν Αγά ή Βέταρ 

Πουντουιναλ (Γκουράνη 2006:101). Όμως παρόλο που ο χορός ήταν ένας, με μικρές 

διαφοροποιήσεις σε κάθε χωριό και μπορούσε να συνοδευτεί από διαφορετικά 

τραγούδια, κάποιοι χοροδιδάσκαλοι παρουσίασαν αυτές τις μελωδίες με διαφορετικά 

βήματα, καθιστώντας την κάθε μια ως ξεχωριστό χορό. Έτσι σήμερα σε μια 

πολιτιστική εκδήλωση, παρατηρούμε ότι ένα χορευτικό συγκρότημα, μεταξύ άλλων, 

μπορεί να χορέψει Μπούκιτε Ραζβίβατ και μετά Στάνκενα, καθώς τους 

αντιλαμβάνεται, ως διαφορετικούς χορούς. 

Ράμνα25 (2/4): αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χορούς της περιοχής με 

μεγάλο αριθμό μελωδιών, όπως Κίτινα (Κατίνα), Βουντιντσάρτσε (Μυλωνάς), 

Πόποβα Κέρκα (παπαδοκόρη), Μπάη Αποστόλη, Βίενα λόζα (κληματαριά 

τυλιγμένη). Ως προς τα βήματα, η Ράμνα, μοιάζει με την Γκάιντα (τύπου στα τρία) 

και  μπορεί να εξελιχθεί είτε σε Γκάιντα (γρήγορο μέρος), είτε σε γρήγορη χασαπιά.  

Γκάιντα (4/4 και 2/4): είναι ένας αγαπητός χορός στην περιοχή. Την ονομασία του 

την πήρε από το χαρακτηριστικό ισοκράτημα που κρατάνε όλα τα όργανα του 

συγκροτήματος στη μελωδία που παίζει το κλαρίνο, για να μιμηθούν τον ήχο του 

οργάνου γκάιντα (Γκούρανη 2006:109). Αποτελείται από δύο μέρη με αργή και 

                                                
24 Ο Μολάς ήταν Μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτης, ενώ η κατάληξη -εβο δηλώνει κτήση δηλαδή, ο χορός του 

Μολά. Συχνά ο χορός αναφέρεται με το όνομα της μελωδίας όπως Στάνκαινα, Σουλειμάνοβο, Μπούκιτε Ρασβίβατ, 

Σμπόρτσκο, Βέταρ Πουντούιναλ, Μλάντιτι Κουμίτι, όπου παρατηρούνται μικρές διαφοροποιήσεις στην κίνηση, 

χωρίς όμως να αλλάζει η δομή του χορού (Ιωάννου 1998). Η ρυθμική αγωγή του χορού είναι αρχικά αργή και στη 

συνέχεια επιταχύνεται. Η διαδικασία αυτή αποτυπώνεται στις κινήσεις του χορευτή και έτσι ο χορός αποτελείται 

από τρία μέρη, στο τρίτο μέρος, το οποίο είναι ζωηρό και διακρίνεται από ορμητικότητα, ο πρωτοχορευτής 

εκτελεί, κατά βούληση, καθίσματα και στροφές. Στην περιοχή της Έδεσσας επικράτησε η ονομασία Στάνκενα, 

στην Αλμωπία Μουλάεβο, ενώ στα χωριά του κάμπου (Επισκοπή, Σκύδρα, Γιαννιτσά) Μάρενα. 
25 Στο ρυθμό αυτό συναντάμε και τα περισσότερα τραγούδια του γάμου όπως είναι Βίενα Λόζα, τα οποία 

χορεύονταν την εβδομάδα της ετοιμασίας του γάμου, όταν για παράδειγμα «έπιαναν» το προζύμι, «χόρευαν» την 

προίκα, προσκαλούσαν το χωριό κ.α (Γκουράνη 2006:109) αλλά και την μελωδία Ουσαμνάτο (Λυκαυγές), η 

οποία αντιστοιχούσε στον τελευταίο χορό του γάμου, όταν πια είχε τελειώσει το γλέντι και κόντευε να ξημερώσει 
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αντίστοιχα γρήγορη ρυθμική αγωγή. Στο ξεκίνημά του ο χορός είναι ιδιαίτερα αργός, 

ενώ στην πορεία επιταχύνεται. Στο δεύτερο μέρος ο πρωτοχορευτής (μόνο άντρας) 

οδηγεί τους συγχορευτές του σε διαφόρους σχηματισμούς, ενώ πραγματοποιεί 

καθίσματα σε συνδυασμό με στροφές. 

Γκαιντέ: οι λεγόμενες καθιστικές μελωδίες, όπου ο γκαιντατζής (σήμερα κλαριντζής) 

αυτοσχεδιάζει. Στην κατηγορία αυτή έχουμε και τα νυφιάτικά, δηλαδή όταν βγαίνει η 

νύφη και αποχαιρετάει τη μάνα της ή στο ξύρισμα του γαμπρού. (Νυφιάτικο, Τσία βα 

νιβέστα, δηλαδή, τίνος είναι η νύφη) αλλά και άλλα καθιστικά, όπως Πούστου σέλου – 

καλίνου μόμε (κακόμοιρο χωριό - κορίτσι από ρόιδο), Ντβε λούντι μλάντι (δύο 

τρελλονεόι), Ντέκα ίμα λιούτα ρακία (που έχει δυνατό ρακί). 

Μπαϊντούσκινο ή Μπαϊντούσκα (7/8): ένας διαδεδομένος χορός, όπου η κατάληξη -ινο 

δηλώνει προέλευση. Στον ίδιο ρυθμό συναντάμε αρκετές μελωδίες, οι οποίες 

αποτελούν παραλλαγές26του χορού, καθώς διαφοροποιούνται ως προς τα βήματα και 

την ονομασία. Το χορό Μπαϊντούσκινο συναντάμε με την ίδια ονομασία, σε 

διαφορετικό όμως  ρυθμό 3/4 ως Στάρτσκο Μπαϊντούσκινο27, δηλαδή το παλιό. Ίσως, 

ο αρχικός του ρυθμός να αντιστοιχούσε σε 3/4 και έπειτα από επιρροές να άλλαξε σε 

7/8. Επίσης πολύ πιθανό, ο χορός αυτός να μην υπήρχε στην περιοχή αλλά να είναι 

δάνειος από τις πληθυσμιακές ομάδες που κατέφθασαν στην περιοχή μετά την 

ανταλλαγή των πληθυσμών. 

Τικφέσκινο ή Τικφέσκο (4/4 και 2/4): η ονομασία τίκφε σημαίνει κολοκύθι, ωστόσο, ο 

χορός μπορεί να προέρχεται από το Τίκφες, της Δυτικής περιοχής του όρους 

Καϊμακτσαλάν στην σημερινή Βόρεια Μακεδονία (Ιωάννου 1998), η κατάληξη -ινο 

δηλώνει όπως είπαμε προέλευση. Ο χορός ξεκινάει αργά και στη συνέχεια 

επιταχύνεται. Σήμερα παρουσιάζεται από τα χορευτικά συγκροτήματα με δυο 

παραλλαγές. Στο χωριό Όρμα συναντάται ως Κρίβο (το) δηλαδή κουτσός, με 

διαφορετική μελωδία και βήματα. 

Τρίτε Πάτι ή Τρίτε Πάτα (7/8): δηλαδή τρία πατήματα. Είναι γνωστός και με το όνομα 

Μάσκο (το) δηλαδή αντρικός, επειδή χορευόταν κυρίως από άντρες αλλά και ως 

                                                
26 Στις παραλλαγές ανήκει η Σαρακίνα, η οποία λέγεται, ότι χορευόταν από γυναίκες κυρίως στα χωριά Όρμα και 

Λουτράκι, ενώ στον ίδιο ρυθμό συναντάμε και τον χορό Σύρι – Σύρι που σημαίνει άπλωσε - άπλωσε και εννοεί τα 

προικιά. Παλαιότερα συνόδευε το έθιμο της προίκας και δεν χορεύονταν. Στην ίδια κατηγορία ανήκει ο χορός 

Ράικο, ο οποίος σαν μουσική πρώτο ακούστηκε την δεκαετία του 1960 και χορεύτηκε με τα βήματα του 

Μπαϊντούσκινου, ενώ αργότερα διαδόθηκε ως ξεχωριστός χορός με βήματα που καθιερώθηκαν από τα χορευτικά 

συγκροτήματα. 
27 Στην περιοχή της Έδεσσας ο χορός στον ίδιο ρυθμό (3/4) ονομάζεται Παντρειά. 
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Ζαβλιτσένα (σε χωριά της Έδεσσα) δηλαδή συρόμενη, από το δεύτερο βήμα που στο 

αργό μέρος του χορού σέρνεται (Ιωάννου 1998). Το αρχικό τέμπο είναι αργό και στη 

συνέχεια επιταχύνεται. Στον χορό αυτό αντιστοιχούν τρεις διαφορετικές μελωδίες, οι 

οποίες με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκαν και ενσωματώθηκαν σε μια (Γκουράνη 

2006). 

Πατρούνινο (11/8): ο χορός της Πατρούνας, η κατάληξη -ινο στην συγκεκριμένη 

περίπτωση εκτός από προέλευση, μπορεί να σημαίνει και κτήση (Ιωάννου 1998). 

Χορεύεται με μικρές διαφοροποιήσεις σε όλη την Αλμωπία, αλλά και σε άλλες 

περιοχές της ευρύτερης ελληνικής Μακεδονία (Έδεσσα, Επισκοπή, Αλεξάνδρεια, 

Νάουσα). Στον χορό αυτό, όπως συμβαίνει και με το Τρίτε Πάτι αντιστοιχούν τρεις 

βασικές μελωδίες, οι οποίες είτε παίζονται χωριστά είτε μπορούν να συνδυαστούν σε 

μια μουσική εκτέλεση και ίσως να προέρχονται από τρία αντίστοιχα τραγούδια 

(Γκουράνη 2006).  

Πουσιντνίτσα28: που σημαίνει από καθιστή θέση. Ελεύθερος χορός του γάμου. 

Ζάικο ή Κομίτιν (κομιταζτίδικος)29 (2/4) : αντρικός χορός που διαδόθηκε την περίοδο 

του Μακεδονικού αγώνα Τον συναντούμε να χορεύεται, είτε με τα βήματα της 

Γκάιντας, είτε με άλλη παραλλαγή. 

Σάρενι Τσουράπι (9/8):δηλαδή παρδαλά - πολύχρωμα τσουράπια. Τσουράπια είναι οι 

πλεκτές κάλτσες που φορούσαν κάποτε οι χωρικοί. Είναι ένας χορός ευρέως γνωστός 

σε όλο τον γεωγραφικά Μακεδονικό χώρο. 

Λένω Μόμε (κόρη Ελένη) ή Ελενο Μομε (ελαφίνα κόρη) (7/8) : αυτός ο χορός όπως 

και ο προηγούμενος εικάζεται, ότι είναι βουλγαρικής επιρροής, ωστόσο, είναι και 

αυτός από τους πιο διαδεδομένους χορούς. 

                                                
28 Σύμφωνα με τον Ιωάννου, χορευόταν κυρίως από άντρες, την Τρίτη μέρα του γάμου όταν «έβγαζαν» το σεντόνι 

της νύφης. Τα μπρατίμια (φίλοι του γαμπρού) και όχι μόνο, χόρευα ασταμάτητα με κέφι και ενθουσιασμό. Πολλές 

φορές θέλοντας να δείξουν την δεξιοτεχνία τους χόρευαν κάθε ένας μόνος ή δύο άτομα μαζί, ανταγωνιστικά, 

επαναλαμβάνοντας κάποιες κινήσεις. Άλλες φορές, για να τονίσουν την επιδεξιότητα τους, προσπαθούσαν να 

χορέψουν σε πολύ περιορισμένο χώρο, όπως μέσα σε ένα δίσκο ή ταψί. Οι κραυγές, τα συνθήματα και ο θόρυβος 

κατά την εκτέλεση του χορού είχαν κυρίως ως στόχο την ενημέρωση των κατοίκων του χωριού για το χαρμόσυνο 

αλλά και αξιοπρεπές αποτέλεσμα της πρώτης νύχτας του γάμου (Ιωάννου 1998). Ο χορός σταμάτησε να χορεύεται 

εθιμικά, καθώς ατόνησε το έθιμο της αγνότητας της νύφης, αλλά παρουσιάζεται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις από 

τα χορευτικά συγκροτήματα. 
29 Το Κομιτατζής αρχικά, δεν σήμαινε κατ’ ανάγκη Βουλγαρίζων. Την εποχή μεταξύ 1894 και 1904 όλοι οι 

κάτοικοι στη Μακεδονία ενωμένοι συναισθηματικά και χωρίς επιρροές, επιδίωκαν την απελευθέρωσή τους από 

τους τούρκους. Το Κομιτατζής την εποχή αυτή σημαίνει Παρτιζάνος-κλέφτης αναρχικός. Ήταν χορός πολεμιστών 

και η χορευτική του αγωγή θυμίζει βουλγάρικες τεχνικές και κινήσεις (Ιωάννου 1998). 
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Χασαπιά: χορός με γρήγορη ρυθμική αγωγή, γνωστός και με την ονομασία 

χασαποσέρβικο, όπου οι χορευτές κατά βούληση εκτελούν παραλλαγές στο βασικό 

βήμα. 

Τέλος ο Συρτός (7/8): αν και ο Συρτός, σύμφωνα με παλαιότερους χοροδιδασκάλους, 

δεν υπήρχε στην περιοχή, ούτε σαν βήμα, αλλά ούτε σαν ρυθμός, πλέον αποτελεί 

έναν από τους βασικότερους χορούς, με τον οποίο ξεκινάει κάθε χορευτική 

διαδικασία. Όπως τονίζει και η Γκουράνη, τα ελάχιστα τραγούδια τα οποία συνέλεξε 

στην έρευνά της σε αυτό τον ρυθμό, αποδείχτηκε ότι δεν ανήκουν στο καθαρά τοπικό 

ρεπερτόριο. Οι μελωδίες που παίζονται ανήκουν συνήθως σε τραγούδια που έχουν 

εισαχθεί από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες (Γκουράνη 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4.1 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

        Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε το θεσμό και τη δράση των 

πολιτιστικών συλλόγων. Επιπλέον, θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι φορείς 

αυτοί σχετίζονται με κρατικές πολιτικές αλλά και τη σχέση τους με την 

αυτοδιοίκηση. Η σπουδαιότητα της μελέτης των θεσμών αυτών έγκειται στο γεγονός, 

ότι συμβάλει στη διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με την συγκρότηση 

συλλογικών και ατομικών ταυτοτήτων (Μάνος 2010).      

 Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν ένα θεσμό, που έχει νομική υπόσταση 

και προσδιορίζεται από ένα νομικό έγγραφο, το καταστατικό. Τα άτομα που τον 

απαρτίζουν έχουν την ιδιότητα του μέλους και δραστηριοποιούνται εθελοντικά. Η 

δραστηριότητα ενός συλλόγου καθοδηγείται από μια εκλεγμένη ομάδα ανθρώπων σε 

προκαθορισμένα αξιώματα. Στην Ελλάδα ο θεσμός των πολιτιστικών συλλόγων 

άνθισε τη δεκαετία του 1980 μέσω της πολιτικής των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων με 

σύνθημα «επιστροφή στις ρίζες» και με βασικό τους στόχο σύμφωνα με το 

καταστατικό τους την διάδοση και διάσωση του παραδοσιακού πολιτισμού (Μάνος 

2010:223-235).  

 Επιπλέον, η ίδρυση των τοπικών συλλόγων συνδέθηκε με ορισμένα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας, όπως ήταν η 

μετανάστευση (εσωτερική και εξωτερική) και η αστικοποίηση. Οι σύλλογοι αυτοί, 

όπως αναφέρει ο Πανόπουλος, ενεπλάκησαν ενεργά στην διοργάνωση εκδηλώσεων, 

οι οποίοι σχετίζονταν με την κατασκευή και τη διαπραγμάτευση της τοπικής 

ταυτότητας. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν πολιτισμικά από-πλαισιωμένες και 

αναπλασμένες σε νέες εκδοχές τοπικών πανηγυριών, που ενώ φαίνεται ότι 

αναπαρήγαγαν πολιτισμικές πρακτικές του χωριού, στην πραγματικότητα μετέφεραν 

σε έναν ιδεατό χώρο, όπως είναι η πλατεία του χωριού, μια κοινότητα αστικής 

προέλευση (2006:87-101).  

 Σύμφωνα με τον Νιτσιάκο, ο αγροτικός πληθυσμός, ο οποίος ωθήθηκε στην 

εγκατάλειψη του αγροτικού χώρου, των χωριών αλλά και του τρόπου ζωής, 
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υιοθέτησε έναν σύγχρονο τρόπο ζωής. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια νοσταλγία 

για τον γενέθλιο τόπο, η οποία υποστασιοποιήθηκε μέσα από την κατασκευή μιας 

εικόνας του παρελθόντος που αναπαράγεται στο παρόν συμβολικά, για να 

διαπραγματευτεί την συλλογική ταυτότητα και να τόνωση την κοινωνική μνήμη. Για 

τους ανθρώπους λοιπόν, που έφυγαν ακλουθώντας τον δρόμο της μετανάστευσης 

αλλά και γι αυτούς που ακολούθησαν ένα σύγχρονο τρόπο ζωής η  «επιστροφή στις 

ρίζες» ικανοποιεί την αστική νοσταλγία που νοιώθουν (2003:169-172). 

 Ωστόσο, η ίδρυση των συλλόγων ταυτίστηκε και με ζητήματα κοινωνικού 

μετασχηματισμού και ενσωμάτωσης της τοπικής κοινωνίας στο εθνικό σύνολο. Οι 

σύλλογοι λειτούργησαν ως θεσμοί εθνικής πολιτικής ολοκλήρωσης (Πανόπουλος 

2006:87-101). Με τον χορό να κατέχει κεντρικό ρόλο στην συγκρότηση της εθνικής 

ταυτότητας, η σύσταση χορευτικών συγκροτημάτων αποτέλεσε την κυρίαρχη 

προτεραιότητα τους και σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην περιοχή της Φλώρινα, η 

χρήση τους θεωρήθηκε πολιτική στρατηγική. «Η δραστηριότητα των χορευτικών 

ομάδων έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια του 1990 με την διαμάχη που 

δημιουργήθηκε για την χρήση του ονόματος Μακεδονία από την Ελλάδα και την τότε 

ΠΓΔΜ» (Μάνος 2010:235). 

 Όπως επισημαίνει ο Μάνος, οι δραστηριότητες των πολιτιστικών συλλόγων 

να διδάσκουν χορούς και να τους παρουσιάζουν σκηνικά σε χορευτικές παραστάσεις 

και πολιτιστικά γεγονότα, μεταφράζονται ως κινήσεις προσφοράς στην πατρίδα και 

το έθνος, με τις χορευτικές ομάδες να παρουσιάζονται ως διατηρητές του τοπικού και 

εθνικού πολιτισμού. Παράλληλα, αποτελούν ισχυρούς φορείς κοινωνικής δράσης σε 

επίπεδο μικροπολιτικής, καθώς συμμετέχουν σε δομές εξουσίας. Μέσα σ’ αυτό το 

ιδεολογικό πλαίσιο νομιμοποιούν τη δράση και τις διεκδικήσεις τους. Επιπλέον, 

υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου οι σύλλογοι χρησιμοποιήθηκαν «ως οχήματα πολιτικής 

δράσης για να αμφισβητηθούν οι κυρίαρχες αντιλήψεις ή να κατασκευαστούν νέες, οι 

οποίες σχετίζονται με νέους και αντίπαλους εθνικούς λόγους, όπως συμβαίνει με την 

συγκρότηση μιας μακεδονικής μειονοτικής ταυτότητας» (2010:227). 

 Στην Μακεδονία, ο θεσμός των πολιτιστικών συλλόγων εμφανίσθηκε τον 19ο 

αιώνα και συνδέθηκε με την προσάρτησή της στο Ελληνικό κράτος. Βασικός στόχος 

τους ήταν ο εξελληνισμό της περιοχής. Το έργο που επιτελούσαν οι σύλλογοι αυτοί 

είχε εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Ο σύλλογος υπήρξε ένας φορέας που 

δημιουργήθηκε από τα πάνω με σκοπό την διαπαιδαγώγηση του τοπικού πληθυσμού 
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συμφώνα με τα εθνικά πρότυπα αλλά και την διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης, 

βασιζόμενος στην έννοια της ομοιογένειας και ιστορικής συνέχειας (Λεβίδη 

2017:159). 

 Στην περιοχή της Αλμωπίας, η πρώτη προσπάθεια συλλογικής συγκρότησης, 

πολιτισμικού χαρακτήρα, τοποθετείται μετά το 1950, όταν ιδρύονται τα σπίτια του 

παιδιού υπό την αιγίδα της βασιλικής πρόνοιας. Η δημιουργία των σπιτιών αυτών 

ήταν μια στρατηγική συλλογικής συγκρότησης, στο πλαίσιο καλλιέργειας της εθνικής 

νομιμοφροσύνης, με τους βασιλείς να είναι επικεφαλείς της προσπάθειας αυτής. Τα 

σπίτια αυτά ήταν ένας χώρος συγκέντρωσης παιδιών και εφήβων γυναικών, στα 

οποία μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, επιδίδονταν σε χορευτικές παραστάσεις, υπό 

την καθοδήγηση ενός γυμναστή. Ωστόσο, η λειτουργία τους ατόνησε κατά την 

περίοδο της δικτατορίας, όταν το καθεστώς επιδότησε την ανασύσταση και 

διατήρηση πολιτιστικών σωματείων και συλλόγων που διέπονταν από εθνικές αρχές. 

Στόχος αυτών των σωματίων ήταν να συμβάλουν με τη δράση τους, στην καλλιέργεια 

της εθνικής συνείδησης αλλά και στην καταπολέμηση των πρακτικών που 

συνδέονταν με την σλαβοφωνία. Έτσι, στους συλλόγους αυτούς διδάσκονταν οι 

λεγόμενοι εθνικοί χοροί αλλά και εθνικά τραγούδια εις βάρος του τοπικού 

μουσικοχορευτικού πολιτισμού. Το 1968 δημιουργείται το πρώτο χορευτικό 

συγκρότημα του δήμου Αριδαίας, το οποίο αρχικά συνόδευε η φιλαρμονική μπάντα 

του δήμου, ενώ παράλληλα υπήρχαν και χορευτικά παραρτήματα σε κάθε χωριό, τα 

οποία υπάγονταν στα προγράμματα της ΝΕΛΕ (Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής 

Επιμόρφωσης). Οι χορευτικές περιστάσεις που συμμετείχαν τα χορευτικά 

συγκροτήματα ήταν σε εθνικές επετείους, εκδηλώσεις του στρατού και άλλες γιορτές.  

 Μετά την πτώση της δικτατορίας η διαχείριση του πολιτισμού συνδέεται με 

μια διεθνή πολιτική που είχε σύνθημα της, «επιστροφή στις ρίζες» και «αναβίωση της 

παράδοσης». Ο θεσμός των πολιτιστικών συλλόγων ενισχύεται και ισχυροποιείται 

ιδιαίτερα, με την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, η οποία προωθούσε στα κράτη μέλη 

της μια εκσυγχρονιστική και αναπτυξιακή πολιτική στο πλαίσιο της οποίας 

ενισχύονταν η δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων και εκδηλώσεων που περιείχαν 

χορευτικές αναπαραστάσεις. Οι προτάσεις αυτές των ευρωπαϊκών και διεθνή 

οργανισμών είχαν ως στόχο την σύνδεση των νέων με την κοινωνία, τους φορείς της 

και την πολιτική. Έτσι, το 1981 με την ανάληψη της κυβέρνησης από το 

σοσιαλιστικό κόμμα (ΠΑΣΟΚ) δημιουργείται η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
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(ΓΓΝΓ) και η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, που είχαν ως στόχο το 

μαζικό ενδιαφέρον για τον λαϊκό πολιτισμό (Λεβίδη 2017:6). Σταδιακά όλα τα χωριά 

άρχισαν να αυτονομούνται και να ιδρύουν τον δικό τους πολιτιστικό σύλλογο. Την 

πολιτική αυτή γραμμή προώθησε, ιδιαίτερα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να μπορεί 

να εκμεταλλεύεται ψηφοθηρικά, τους κατά τόπου συλλόγους. 

 Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι στην περιοχή 

της Αλμωπίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Μορφωτικός χορευτικός Σύλλογος «Οι 

Πρόμαχοι», ο οποίος λειτουργεί με αυτή την ονομασία από το 1982, ως φυσική 

συνέχεια του συλλόγου «Παύλος Μελάς», που είχε ιδρυθεί το 1955. Ο Μορφωτικός 

σύλλογος Γαρεφείου «Κωστας Γαρέφης» με έτος ίδρυσης το 1982. Ο πολιτιστικός 

σύλλογος Λουτρακίου «Το Πόζαρ», με έτος ίδρυσης 1983 και οι δύο σύλλογοι στην 

Όρμα «ο σύλλογος Γυναικών» με έτος ίδρυσης το 2010 και «ο σύλλογος Νέων» με 

έτος ίδρυσης το 2013. Τα χωριά αυτά αναφέρονται ως εθνοφύλακες των ελληνικών 

συνόρων και οι σύλλογοι τους  προστάτες της πολιτισμικής κληρονομίας του τόπου. 

Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην συλλογική 

και ατομική αναδιαμόρφωση των αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι πρόεδροι των τριών από τους πέντε συλλόγους, 

εμπλέκονται με τον Δήμο Αλμωπίας, ως μέλη διοικητικού συμβουλίου αλλά και ως 

υπάλληλοι σε επιχείρηση του δήμου. Η εμπλοκή αυτή των ανθρώπων του συλλόγου 

με την αυτοδιοίκηση είναι μια ακόμα διάσταση στην μελέτη του θεσμού των 

πολιτιστικών συλλόγων, που ενισχύει την ιδέα της πολιτικοποίησής τους.   

 Τα χωριά Πρόμαχοι και Γαρέφι μέσα από επίσημες διαδικτυακές σελίδες και 

φυλλάδια, προβάλλουν ιδιαίτερα, τη μαχητικότητα των κατοίκων και τη συμβολή 

τους στην απελευθέρωση της περιοχής από τους βούλγαρους κομιτατζήδες. Τα χωριά 

αυτά χαρακτηρίζονται εθνοφύλακες των ελληνικών συνόρων, ενώ οι σύλλογοι τους 

θεματοφύλακες της πολιτισμικής κληρονομιάς. Τα μέλη τους έχουν χρέος να 

υπηρετούν το σύλλογο και μέσα από αυτόν να διατηρούν την παράδοση τους αλλά 

και να επιδεικνύουν την ελληνικότητα τους. Και οι δύο σύλλογοι πραγματοποιούν 

μια σειρά εκδηλώσεων με στόχο την προβολή της πολιτισμικής τους παράδοσης. 

 Από την άλλη, το Λουτράκι ένας τουριστικός οικισμός που προσελκύει κόσμο 

όλο το χρόνο εξαιτίας των ιαματικών λουτρών Πόζαρ. Ο πολιτιστικός σύλλογος το 

Πόζαρ, ο οποίος συμμετέχει ενεργά σ’ αυτήν τη διαδικασία, διοργανώνει αρκετές 

εκδηλώσεις με αποκορύφωμα τα Ποζαρίτικα, στα τέλη Αυγούστου, όπου χιλιάδες 
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κόσμος από διάφορα μέρη της Ελλάδας εισρέει στον προαύλιο χώρο του σχολείου για 

να παρακολουθήσει το πολιτισμικό γεγονός. Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση 

εξωτικοποιείται και προβάλλεται ως ένα προϊόν προς κατανάλωση, όχι μόνο για τον 

τοπικό πληθυσμό αλλά και για τους τουρίστες.  

 Η Όρμα αποτελεί και αυτή ένα τουριστικό προορισμό που συνδέεται με τα 

Λουτρά Πόζαρ. Ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε ήταν ο σύλλογος γυναικών το 

2010 και είχε ως στόχο την συγκέντρωση των μελών της, για ψυχαγωγικούς σκοπούς 

αλλά και την εθελοντική τους δράση στις διάφορες εκδηλώσεις του χωριού, όπως 

είναι η γιορτή κάστανου ή το έθιμο της Σίρνιτσας τις απόκριες. Παράλληλα, διατηρεί 

και ένα χορευτικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε άτυπα από το 1962. Ο δεύτερος 

σύλλογος ιδρύθηκε το 2013 και είναι ο σύλλογος Νέων Όρμας. Ο σύλλογος Νέων δεν 

διατηρεί χορευτικό τμήμα, όμως διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, με καλεσμένα 

χορευτικά τμήματα άλλων συλλόγων. Ουσιαστικά, στον ένα σύλλογο 

δραστηριοποιούνται οι μητέρες, ενώ στον άλλο τα παιδιά τους. 

  

 

4.2 ΟΡΙΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 Στο υποκεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε το ρόλο και τη δράση της ΠΟΠΣΜ 

(Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδόνων) στα πολιτιστικά 

και πολιτικά γεγονότα, αλλά και τη δράση των πολιτιστικών φορέων της Αλμωπίας, 

με αφορμή τις εξελίξεις στο Μακεδονικό ζήτημα. Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης, 

το οποίο και επιδιώκουμε να αναδείξουμε, αντανακλά την περιχαράκωση και 

οριοθέτηση πολιτισμικών στοιχείων, η οποία επιφέρει και την πολιτισμική αλλαγή 

στην περιοχή. 

 Χαρακτηριστική πολιτική πρακτική, όπως προείπαμε, ήταν η μεταβίβαση της 

διάσωσης, διάδοσης και προστασίας της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς από το 

κράτος στους πολιτιστικούς συλλόγους. Τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα αυτή 

φαίνεται να μετατοπίζεται στη λεγόμενη Παμμακεδονική Ομοσπονδία, η οποία 

ιδρύθηκε το 2014 από εκπροσώπους Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, που 

εδρεύουν σε όλη την Ελλάδα. Κύριος στόχος, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι 

η διαφύλαξη και η διάδοση της γνήσιας Μακεδονικής παράδοσης ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της ευρύτερης Ελληνικής. Οι συμμετέχοντες Πολιτιστικοί Σύλλογοι έχουν 
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την ευκαιρία, να διευρύνουν τον κύκλο γνωριμιών τους και να επεκτείνουν τις 

συνεργασίες με άλλους συλλόγους γηγενών Μακεδόνων. Μάλιστα τονίζεται ότι μέλη 

της ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν μόνο όσοι σύλλογοι διατηρούν στους κύκλους 

τους γηγενείς Μακεδόνες.  

 Για να κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο της ομοσπονδίας, θα πρέπει να 

παρακολουθήσουμε τη δράση της. Ο τρόπος που λειτουργεί και σχετίζεται με τα μέλη 

της, την καθιστούν ένα ισχυρό θεσμικό όργανο, το οποίο αποκτά ρόλο κηδεμόνα, όχι 

μόνο των πολιτιστικών σωματείων αλλά και της ίδιας της έννοιας του πολιτισμού. 

Επίσης, βασικό της μέλημα, όπως αναφέρει, είναι η υπεράσπιση του ονόματος της 

Μακεδονίας από ψευδό-αλυτρωτικές επιβουλές ξένων κέντρων εκτός Ελλάδας. Μέσα 

από τη διαδικτυακή σελίδα την οποία διατηρεί, καταγγέλλει ότι εδώ και αρκετά 

χρόνια δραστηριοποιείται, ένας μικρός αριθμός ανθρώπων, που επιδιώκει τη 

δημιουργία Μακεδονικής εθνότητας και μειονότητας, εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: 

  «..Στην ρητορική τους χρησιμοποιούν συνεχώς επιχειρήματα που μιλούν για 

καταπίεση των γηγενών πληθυσμών (Μακεδόνων) από το Ελληνικό κράτος και 

απαγόρευση ομιλίας της Μακεδονικής Γλώσσας και έκφρασης. Ιδιαίτερα στην 

κεντροδυτική Μακεδονία παρατηρείται μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια για 

αντικατάσταση των κατά τόπους γλωσσικών ιδιωμάτων στα παραδοσιακά Μακεδονικά 

τραγούδια με τη λόγια Σκοπιανή Γλώσσα την οποία  ονομάζουν ως «Μακεδονική». Με 

σύνθημα «ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ» πλέον πολλές 

ορχήστρες που έχουν απήχηση στο νεανικό κοινό τραγουδούν σε γλώσσα που δεν 

καταλαβαίνουν οι γηραιότεροι γηγενείς Μακεδόνες, παίζουν μουσική της οποίας η 

χροιά ΔΕΝ αφορά στον αυθεντικό τρόπο που παίζεται η Μακεδονική μουσική. Το 

αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι να διαδοθεί η λόγια Σκοπιανή Γλώσσα (δήθεν 

Μακεδονική) στους νέους  της κεντροδυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι νομίζουν ότι 

τραγουδούν και διασκεδάζουν στη Γλώσσα που μιλούσαν οι πρόγονοί τους». 

 Στο πλαίσιο αυτό και προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, εξέδωσε ένα 

έντυπο με όλα τα «προπαγανδιστικά» τραγούδια, το οποίο και μοίρασε σ’ όλους τους 

πολιτιστικούς συλλόγους της. Στο έντυπο αυτό αναφέρονται οι στίχοι των 

τραγουδιών (μεταφρασμένοι), ο ρυθμός και ο ερμηνευτής τους. Τα τραγούδια αυτά, 

όπως αναφέρει το έντυπο, γράφτηκαν μετά τον εμφύλιο πόλεμο με σκοπό να 

προπαγανδίσουν τη δημιουργία τεχνητής σλαβικής μειονότητας στην Ελλάδα με το 
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όνομα Μακεδονική και να υποστηρίξουν εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της 

Ελλάδας. 

 Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Κάποιοι επιτήδειοι, προσπαθούν να προωθήσουν 

τις ιδέες αυτές στους πολιτιστικούς συλλόγους, στα πανηγύρια και να παραπλανήσουν 

τους γηγενής Μακεδόνες. Τα γνήσια αυθεντικά τραγούδια των γηγενών Μακεδόνων 

αντλούν θεματολογία από τις ηρωικές πράξεις των προσωπικοτήτων του Μακεδονικού 

Αγώνα (Παύλος Μελάς, Καπετάν Άγρας, Καπετάν Κώττας), ενώ κάποια από τα 

προπαγανδιστικά τραγούδια εξυμνούν βούλγαρους κομιτατζήδες π.χ Γιάνε Σαντάνσκι, 

άλλα αναδεικνύουν παλαιότερες προσπάθειες αυτονόμησης της Μακεδονίας όπως το 

τραγούδι που αναφέρεται στην Μίρκα Γκίνοβα και άλλα που έχουν αλυτρωτικό στίχο 

π.χ Biser Balkanski και προσβλέπουν στην ένωση της Μακεδονίας καθώς θεωρούν ότι 

η Μακεδονία βρίσκεται υπό Ελληνική κατοχή. Αυτά τα τραγούδια αποτελούν ντροπή για 

την μακεδονική παράδοση και κίνδυνο για την ασφάλεια της πατρίδας μας». 

 Όπως αναφέρει και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας στη διαδικτυακή ιστοσελίδα, 

η καθυστέρηση της δημιουργίας της ομοσπονδίας επί δεκαετίες, δημιούργησε 

στρεβλώσεις, παρερμηνείες και αλλοιώσεις στη γνήσια μακεδονική. Η αναφορά αυτή 

όχι μόνο αποδίδει στον πολιτισμό εγγενή χαρακτηριστικά, τα οποία είναι 

περιχαρακωμένα και στατικά, αλλά ταυτόχρονα, καθιστά τον πολιτισμό ένα 

αντικείμενο, το οποίο χρήζει προστασίας (στην προκειμένη από τους συλλόγους), 

ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτο στο χρόνο.     

 Η ιδέα ενός στατικού και περιχαρακωμένου πολιτισμού, σε μια περιοχή όπως 

η Αλμωπία, η οποία διακρίνεται για το πλούσιο ιστορικό - πολιτικό της παρελθόν 

φαντάζει ιδιαίτερα προβληματική. Οι κυρίαρχοι λόγοι τους οποίους αναπαράγει η 

ομοσπονδία εμπίπτουν σε πολλές αμφισημίες, καθώς οι παραστάσεις του σήμερα, 

δηλαδή, αυτό που μπορεί να δει κανείς σήμερα μέσα από τις πολιτισμικές πρακτικές, 

έρχεται σε αντίθεση με τις ιδέες και τις προσδοκίες της. Οι βασικότερες αιτίες αυτού 

του φαινομένου, όπως προείπαμε, είναι τα ιστορικό-πολιτικά γεγονότα και κυρίως οι 

γλωσσικές απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στον τοπικό πληθυσμό στις δεκαετίες 

1930-1980. Η απαγόρευση της γλώσσας επέφερε την απαγόρευση του τραγουδιού.  

 Το μουσικό ρεπερτόριο, επηρεασμένο από μουσικές της ευρύτερης ελληνικής 

περιοχής και κυρίως από την εξέλιξη της μουσικής στις γειτονικές σλαβόφωνες χώρες 

δεν σταμάτησε να μετασχηματίζεται. Με την πάροδο του χρόνου και στην 

προσπάθειά να καλυφθεί το κενό της φωνητικής πρακτικής, οι ήδη υπάρχουσες 
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μελωδίες εμπλουτίστηκαν με νέες προερχόμενες από γειτονικές περιοχές και χώρες. 

Η μουσική λοιπόν, μπορεί να κράτησε τα βασικά της τοπικά χαρακτηριστικά, 

ωστόσο, εμπλουτίστηκε με πολλά δάνεια. Όταν για παράδειγμα, μια ορχήστρα παίζει 

έναν σκοπό μπορεί να ενώσει δυο και τρείς μελωδίες για να διαρκέσει πιο πολύ ο 

χορός. Οι μελωδίες αυτές δεν είναι αποκλειστικά τοπικές αλλά και δάνειες από άλλες 

περιοχές ή ακόμα, κάποια θέματά τους μπορεί να είναι δημιουργήματα των ίδιων των 

μουσικών. Με ποιο κριτήριο λοιπόν, συγκαταλέγεται ένα τραγούδι στον γνήσιο 

τοπικό πολιτισμό ή όπως αναφέρει η ΠΟΠΣΜ, στην γνήσια Μακεδονική παράδοση.  

 Επιπλέον, τα τραγούδια που αναφέρει η ΠΟΠΣΜ, τα οποία εξυμνούν 

Μακεδονομάχους ήρωες, αποτελούν εμβατήρια, τα οποία γράφτηκαν σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην ελληνική γλώσσα, βασισμένα σε μελωδίες του 

ευρύτερου ελληνικού μακεδονικού χώρου, για να εξυπηρετήσουν εθνικούς σκοπούς. 

Τα συγκεκριμένα εμβατήρια, τα οποία όπως αναφέρεται, αποτελούν γνήσια 

Μακεδονικά τραγούδια δεν ακούγονται σε καμία πολιτιστική εκδήλωση, καθώς δεν 

εκφράζουν πολιτισμικά τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά ακούγονται 

μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, σε τελετές μνήμης.            

Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο προκύπτει, είναι η απόρριψη των λεγόμενων 

κομιτατζίδικων τραγουδιών. Στην κατηγορία των ιστορικών τραγουδιών υπάρχουν 

πολλά τραγούδια που αναφέρονται στην περίοδο της τουρκοκρατίας, τα περισσότερα 

όμως, χρονολογούνται στο τέλος του 19ου αρχές 20ου αιώνα και αναφέρονται κυρίως 

στη δράση κομιτατζήδων. Αν και οι στίχοι των περισσότερων τραγουδιών 

ξεχάστηκαν ή κάποιοι από αυτούς διαφοροποιήθηκαν αργότερα, ώστε να 

εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες, οι μελωδίες τους εξακολουθούν να παίζονται 

από τις ορχήστρες έως και σήμερα.  

 Τα τραγούδια από την εποχή της τουρκοκρατίας εξέφραζαν την ανάγκη 

απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό, αργότερα και κυρίως μετά τον εμφύλιο, 

μεταφέρθηκαν από τους πολιτικούς πρόσφυγες, στις γειτονικές σλαβόφωνες χώρες, 

όπου ηχογραφήθηκαν και εισήχθηκαν ξανά στον ελληνικό χώρο με νέα μορφή. Ο 

Τούρκος τύραννος αντικαταστάθηκε με τον Έλληνα και ο όρος Μακεδόνας απέκτησε 

άλλη διάσταση, εθνική και όχι γεωγραφική (Γκουράνη 2006:87). Εξαιτίας αυτής της 

εξέλιξης, θεωρούνταν ταμπού, ακόμα και με την έναρξη μιας πιο φιλελεύθερης 

εποχής, να ακούγονται σε δημόσιο χώρο τραγούδια στο ντόπιο ιδίωμα, καθώς 

θεωρούνταν όλα ανθελληνικά. Ωστόσο, οι περισσότερες μελωδίες των 
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απαγορευμένων τραγουδιών (όπως η Μίρκα) εξακολουθούν να παίζονται χωρίς να 

δημιουργούν πρόβλημα (τουλάχιστον μέχρι την παρέμβαση της ΠΟΠΣΜ), όταν όμως 

σ’ αυτές προστίθεται η φωνητική πρακτική, τότε αυτομάτως θεωρούνται 

απαγορευμένες και απειλητικές για την εθνική και γεωγραφική ακεραιότητα. Την 

σημασία που έχει η φωνητική πρακτική θα την κατανοήσουμε καλύτερα σε επόμενα 

εθνογραφικά παραδείγματα.  

 Φυσικά, υπάρχει μια ακόμα κατηγορία τραγουδιών, τα οποία εισήχθησαν 

στην περιοχή και αγαπήθηκαν τόσο από τους μουσικούς, όσο και από τον τοπικό 

πληθυσμό. Είναι τραγούδια χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, τα οποία πλέον, έχουν 

ενσωματωθεί και εμπλουτίσει τις πολιτισμικές πρακτικές. Υπάρχει μια μεγάλη 

μερίδα, κυρίως νέων ανθρώπων, η οποία εκφράζεται μέσα από αυτά. Έτσι, είτε αυτά 

θεωρούνται τοπικά, είτε δάνεια, δεν παύουν να αποτελούν κομμάτι της σημερινής 

πολιτισμικής πραγματικότητας. Σύμφωνα με κάποιους μουσικούς, επικρατεί σύγχυση 

με ορισμένα τραγούδια, καθώς κάποια από αυτά τα οποία θεωρούν τοπικά, τα ακούν 

από άλλους ερμηνευτές σε γειτονικές χώρες, και μάλιστα πολλές φορές 

παραλλαγμένα και αναρωτιούνται, ποια είναι η αυθεντική τους εκτέλεση και ποιός 

διεκδικεί την πατρότητα τους. Όλα αυτά συνηγορούν ότι ο πολιτισμός είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός, ο οποίος υπόκειται σε μεταβολές και μετασχηματισμούς.  

 Επιστρέφοντας στις επιδιώξεις της ομοσπονδίας, παρατηρούμε ότι αυτές 

εκτείνονται σε πολλά επίπεδα, έτσι μεταξύ άλλων, η ΠΟΠΣΜ επιδίωξε συνεργασία 

με πανεπιστήμιο της βόρειας Ελλάδας, με σκοπό τη δημιουργία Έδρας Μακεδονικής 

παράδοσης και ιστορίας. Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να κατοχυρώσει την υπόσταση 

της στο ακαδημαϊκό επιστημονικό χώρο. Επιπλέον, το 2016 ξεκίνησε μια εκστρατεία 

ενημέρωσης, όπως την αναφέρει, με θέμα την Μακεδονική παράδοση και ιστορία, η 

οποία έλαβε χώρα σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, με την υποστήριξη των 

τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.  

Παράλληλα, την ίδια χρονιά εγκαινίασε μια πανελλήνια χορευτική 

συνάντηση, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, όπως θα δούμε, σε διαφορετικές 

τοποθεσίες για να εξυπηρετήσει συμβολικούς, ιδεολογικούς αλλά και πολιτικούς 

σκοπούς. Η πρώτη πανελλήνια συνάντηση Μακεδόνων πραγματοποιήθηκε στο 

Καυτατζόγλειο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Στην επίσημη ιστοσελίδα η ΠΟΠΣΜ 

αναφέρει«..στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν τρείς χιλιάδες χορευτές με παραδοσιακές 

μακεδονίτικες φορεσιές και με την συνοδεία της μουσικής χόρεψαν παραδοσιακούς 
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Μακεδονικούς χορούς, ενθουσιάζοντας τους πέντε χιλιάδες θεατές που 

παρακολουθούσαν το εντυπωσιακό υπερθέαμα. Η εκδήλωση αυτή ήταν μια γιορτή του 

Μακεδονικού Ελληνισμού.. ενώ το επόμενο ραντεβού για την δεύτερη χορευτική 

συνάντηση δόθηκε την επόμενη χρονιά στο ίδιο μέρος». 

 Η τρίτη πανελλήνια συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2018 στην 

Αμφίπολη. Η επιλογή της Αμφίπολης είχε σημειολογικό χαρακτήρα, καθώς εκεί 

υπάρχει ο λόφος ή Τύμβος Καστά, στον οποίο βρίσκονται ταφικά μνημεία. 

Πρόσφατα μάλιστα, ανακαλύφθηκε ένα ταφικό μνημείο, το οποίο ανάγεται στην 

περίοδο των ελληνιστικών χρόνων και σχετίζεται με το πρόσωπο του Μέγα 

Αλέξανδρου. 

 

 

Εικόνα 5. Πανελλήνια συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων στην Αμφίπολη. Φωτογραφία Σοφία 

Μανουσαρίδου 

 

 

4.2.1 Η επίβλεψη του τοπικού 

 

 Στην ομοσπονδία ανήκουν τρείς πολιτιστικοί σύλλογοι τους οποίους εξετάζει 

η ερευνά μας (Γαρέφι, Πρόμαχοι, Λουτράκι). Το να ανήκει κάποιος σύλλογος στην 

ομοσπονδία σημαίνει πως ενστερνίζεται τις απόψεις και τις ιδεολογίες της, ενώ 

παράλληλα, αποκτά υποχρεώσεις που αφορούν τη συμμετοχή του στις δράσεις της 

ομοσπονδίας. Πλέον, όλοι οι σύλλογοι που ανήκουν στην ομοσπονδία, έχουν στην 



80 
 

κατοχή τους τη σημαία της, την οποία πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε πολιτιστική 

εκδήλωση που πραγματοποιούν μαζί με την ελληνική σημαία, το λάβαρο του 

συλλόγου και τη σημαία με το άστρο της Βεργίνας το οποίο αποτελεί σύμβολο της 

Μακεδονίας. Επιπλέον, σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις καλούνται να παραστούν 

εκπρόσωποι της ομοσπονδίας, ενώ τους δίνεται και βήμα να μιλήσουν. Επομένως, 

αντιλαμβανόμαστε αυτούς τους συλλόγους, κατά κάποιον τρόπο υπόλογους της 

ΠΟΠΣΜ. Η ομοσπονδία αποτελεί έναν φορέα εξουσίας, ο οποίος αναπαράγει 

κυρίαρχους λόγους. Οι λόγοι αυτοί επιβάλλονται μέσω στρατηγικών ως 

αναμφισβήτητες αλήθειες. Παράλληλα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι εμπλέκονται μέσα 

σε αυτό το σύστημα και μέσω της διάδρασης παράγονται σχέσεις εξουσίας, οι οποίες 

περιλαμβάνουν σχέσεις εξάρτησης, υποταγής αλλά και οριοθέτησης. 

 Θέλοντας να δούμε με ποιόν τρόπο ασκείται αυτή η εξουσία μεταφερόμαστε 

στο χωριό Λουτράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Λουτρακίου, Το Πόζαρ, αποτελεί 

ιδρυτικό μέλος της ομοσπονδίας. Η ένταξη του συλλόγου στην ομοσπονδία συνέβη 

το 2014 με την ταυτόχρονη αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου. Το καλοκαίρι του 

2015 ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΜ επισκέφθηκε το Λουτράκι, κατά τη διάρκεια των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκφράζοντας μέσα από τον λόγο του, την ιδεολογία αλλά 

και τις επιδιώξεις της ομοσπονδίας 

 «..Σεβόμαστε τα κατά τόπους γλωσσικά ιδιώματα, σεβόμαστε τις τοπικές 

κοινωνίες οι οποίες θέλουν να εκφραστούν, να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να 

γελάσουν και να κλάψουν στη γλώσσα του τόπου τους, όποια κι αν είναι αυτή. 

Σεβόμαστε λοιπόν όλες αυτές τις ιδιομορφίες αλλά η παράδοση απαιτεί και θυσίες. 

Θυσίες τις οποίες μπορούμε να τις ξεκινήσουμε από τα μικρά πράγματα… όπως πρέπει 

να είναι η μουσική η οποία πρέπει να είναι η Ντόπια, η Μακεδονική Παράδοση και όχι 

αυτά που εισάγουμε από τις γειτονικές χώρες. Δεν μπορούμε να χορεύουμε, ας πούμε, 

το Πουστένο με ''Ουμπάβα Καλίνα''. Έχουμε δικά μας, δικές μας μελωδίες τις οποίες 

πρέπει να τις διατηρήσουμε και να τις έχουμε σε όλα μας τα γλέντια. Πρέπει επίσης να 

φροντίσουμε ώστε αυτή η Μακεδονική Παράδοση να περάσει στα παιδιά μας, τα παιδιά 

μας να έχουν εικόνες σωστές».  

 Οι παραπάνω δηλώσεις συνιστούν μια συγκροτημένη προσπάθεια 

οριοθέτησης του περιεχομένου του πολιτισμού αλλά και των ανθρώπων που 

συμμετέχουν σε αυτόν. Η ιδέα πίσω από το λόγο είναι να διαχωρίσουμε τον εαυτό 

μας πολιτισμικά από τις γειτονικές χώρες γιατί ανήκουμε σε διαφορετικές 
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εθνικότητες. Η έκφραση «έχουμε δικές μας μελωδίες τις οποίες πρέπει να 

διατηρήσουμε..» επιβάλει περιορισμούς αλλά και αμυντικούς μηχανισμούς, οι οποίοι 

πρέπει να τίθενται σε λειτουργία, κάθε φορά που κάτι ξένο εντοπίζεται στις 

πολιτισμικές πρακτικές. Τα ξένα ακούσματα φαίνεται να απειλούν όχι μόνο για τον 

τοπικό πολιτισμό αλλά και την εδαφική ακεραιότητα της περιοχής. Επιπλέον, μέσα 

από εκφράσεις του τύπου «εμείς σεβόμαστε…» υπονοείται ότι η ΠΟΠΣΜ είναι ένα 

ανώτερο όργανο, το οποίο κατά κάποιον τρόπο επιβλέπει τα κατά τόπους πολιτιστικά 

σωματεία, τα οποία οφείλουν με την σειρά τους να συμμορφώνονται στις επιταγές 

της.      

 Ωστόσο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου δεν απαγόρευσε το τραγούδι 

αλλά το περιόρισε. Το Λουτράκι, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, είναι ένα από 

τα χωριά της Αλμωπίας, όπου το τραγούδι κατέχει κεντρικό ρόλο στα πολιτιστικά 

γεγονότα. Το 2000 δημιουργήθηκε στο χωριό το πρώτο μουσικό σχήμα, το οποίο 

ξεκίνησε να τραγουδάει δημόσια στο ντόπιο ιδίωμα. Το συγκρότημα αυτό, όπως μας 

πληροφόρησε ένας από τους μουσικούς, ο οποίος έπαιζε αρμόνιο και τραγουδούσε, 

κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφία με μακεδονικούς σκοπούς και τραγούδια. 

Η δισκογραφία αυτή λόγω της απαγόρευσης από τις ελληνικές δισκογραφικές 

εταιρείες, πραγματοποιήθηκε σε δισκογραφική εταιρεία της Βόρειας Μακεδονίας. 

Όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι σταμπαρισμένος και όλα αυτά τα χρόνια έχει δεχτεί 

πολλές απειλές επειδή υπερασπίζεται τη συγκεκριμένη πολιτισμική πρακτική.   

 «..γιατί λοιπόν μας κατηγορούν ότι φέραμε από πάνω τα τραγούδια στο 

Λουτράκι αφού εδώ το τραγούδι ήταν απαγορευμένο.. αν δεν είχε τραγούδι στις 

εκδηλώσεις ο κόσμος θα έφευγε, ειδικά οι τουρίστες δεν έχουν πρόβλημα με το ιδίωμα 

και το τραγούδι.. σήμερα βιώνουμε καταστάσεις όπως στη δικτατορία και το ρόλο του 

δικτάτορα του Παπαδόπουλου παίζει η παμμακεδονική ομοσπονδία, δες ποιοί είναι στο 

διοικητικό της ΠΟΠΣΜ και θα καταλάβεις. Οι Πρόμαχοι και το Γαρέφι για πολιτικούς 

λόγους και συμφέροντα κρύβονται και θέλουν να φαίνονται εθνικόφρονες ενώ οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν ξέρουν καν ελληνικά». 

 Από τη μια λοιπόν, έχουμε την ΠΟΠΣΜ, η οποία μέσα από το λόγο της θέτει 

περιορισμούς, διαμαρτύρεται και οριοθετεί πολιτισμικά στοιχεία, ενώ από την άλλη 

τον πολιτιστικό σύλλογο, ο οποίος φαίνεται να συμμορφώνεται εν μέρει, στο λόγο 

αυτό, καθώς υπάρχει μια ακόμα παράμετρος, η κοινωνική δράση, η οποία ασκείται 

από τους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή τους συμμετέχοντες. Όπως ανέφερε και ο 
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μουσικός από το Λουτράκι «..αν δεν είχαν τραγούδι στο Λουτράκι ο κόσμος θα 

έφευγε». Η δήλωση αυτή υπονοεί ότι ο κόσμος και κυρίως οι κάτοικοι του χωριού 

έχουν ταυτιστεί με το τραγούδι. Η άποψη αυτή ενδεχομένως, να στηρίζεται και στο 

γεγονός ότι πολλά από τα τραγούδια, τα οποία αναφέρονται στα γεγονότα του 

εμφυλίου, και όχι μόνο, να εκφράζουν μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού, η οποία 

συνδέεται με συγγενικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν το χωριό ως 

πολιτικοί πρόσφυγες. Επομένως, μέσω της φωνητικής πρακτικής οι άνθρωποι 

συνδέονται φαντασιακά με τους συγγενείς τους που ζούνε σε γειτονικές χώρες. Το 

τραγούδι θα μπορούσε στην περίπτωση αυτή να θεωρηθεί ως ένα μέσω διαμαρτυρίας 

και αντίστασης στους κυρίαρχους λόγους. Όπως ανέφεραν και κάποιοι μουσικοί, 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς τους ασκείται πίεση 

από συμμετέχοντες, ώστε να παίξουν τις επιθυμίες τους, ορισμένες φορές, μάλιστα, 

κατόπιν χρηματισμού. Ωστόσο, αυτό που υπερισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι οι εντολές που έχουν λάβει απ’ τα διοικητικά συμβούλια. 

 

4.2.1 Πολιτικές προεκτάσεις 

 

 Μια ακόμα δράση της ομοσπονδία, σε συνεργασία με τις Παμμακεδονικές 

ενώσεις του εξωτερικού, έλαβε χώρα, με σύνθημα Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα και 

είχε στόχο όπως αναφέρει, τη μη παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας στο 

κράτος των Σκοπίων. Στις 29 Νοεμβρίου 2017 έγινε η έναρξη της εκστρατείας αυτής, 

με την επίσκεψη του Δ.Σ της ΠΟΠΣΜ στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Αφορμή γι’ αυτήν την επίσκεψη στάθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας 

και της τότε ΠΓΔΜ, για την τελική λύση στην ονοματοθεσία της δεύτερης. Το 

πρόβλημα της ονοματοθεσίας της ΠΓΔΜ30 έπρεπε να λυθεί, για να μπορέσει η χώρα 

να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 

2017 με την ηγεσία των δυο χωρών να προσπαθούν να δώσουν μια οριστική λύση.  

                                                
30 Το 1993 το νέο κράτος έγινε δεκτό στα Ηνωμένα Έθνη με την προσωρινή ονομασία «πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας». Έκτοτε ακολούθησε μια σειρά διαπραγματεύσεων υπό την πίεση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας για την διευθέτηση της διαφοράς του ονόματος, οι οποίες αποδείχτηκαν αποτυχημένες. Η εθνικιστική 

πολιτική των κυβερνήσεων της τότε ΠΓΔΜ, η οποία έδινε ιδιαίτερη έμφαση στον αρχαίο μακεδονικό χαρακτήρα 

του κράτους, όξυνε την αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν οι σχέσεις και συνεργασία μεταξύ 

των δυο κρατών (Τσιτσελίκης 2019:49). 
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 Το αίτημα του Δ.Σ της ΠΟΠΣΜ ήταν «..να πιέσει τον πρωθυπουργό να 

προκηρύξει δημοψήφισμα σε περίπτωση απόκλισης από την απόφαση του συμβουλίου 

πολιτικών αρχηγών, που έγινε το 1992 και απέκλειε οποιαδήποτε ονομασία περιείχε τον 

όρο «Μακεδονία» για το όνομα των γειτόνων. Ο κ. Παυλόπουλος διαβεβαίωσε τους 

εκπροσώπους της ΠΟΠΣΜ ότι θα συγκαλέσει κι εκείνος συμβούλιο πολιτικών αρχηγών 

όπως έπραξε ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1992 (κάτι που δεν έκανε). 

Χαρακτήρισε επίσης ότι μια λύση που θα περιέχει γεωγραφικό προσδιορισμό (πχ 

«βόρεια» ή «άνω») θα είναι κακή για τη χώρα μας καθώς θα ενισχύει τον αλυτρωτισμό 

των γειτόνων (μέχρι στιγμής δεν έδειξε να αποδοκιμάζει το «βόρεια Μακεδονία» που 

του ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας)». 

 Παράλληλα, η ΠΟΠΣΜ έστειλε ενημερωτικά έντυπα σε όλους τους 

βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, με μήνυμα ότι η παραχώρηση του ονόματος 

της Μακεδονίας θα προκαλέσει επιδιώξεις από τους λιγοστούς αυτονομιστές 

«Μακεδόνες» για αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και ότι 

γενικότερα η αναγνώριση μακεδόνων εκτός ελληνικής επικράτειας απειλεί την 

σταθερότητα της περιοχής. 

 Τελικά η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ και παρά τις διαφωνίες 

της αντιπολίτευσης των δυο χωρών, κατέληξαν στο όνομα Βόρεια Μακεδονία. Η 

συμφωνία υπογράφτηκε στις 17 Ιουνίου 2018 στην Λίμνη των Πρεσπών στο χωριό 

Ψαράδες. Ωστόσο, για να επικυρωθεί έπρεπε να εγκριθεί από την βουλή και των δύο 

χωρών. Πριν λοιπόν, περάσει από την βουλή, για να νομιμοποιηθεί υπήρξαν έντονες 

αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού των 

δυο χωρών. Στην Ελλάδα πλήθος ομιλιών, συγκεντρώσεων, συλλαλητηρίων και 

πορείες διαμαρτυρίας έλαβαν χώρα, με τις ομοσπονδίες αλλά και πολιτιστικούς 

φορείς να πρωτοστατούν στην διοργάνωση τους, με σκοπό την ακύρωση της 

συμφωνίας. 

 Η ΠΟΠΣΜ, ως ο πλέον αρμόδιος φορέας όπως δηλώνει, για τη διατήρηση της 

γνήσιας Μακεδονικής Παράδοσης, ξεκίνησε έναν αγώνα για την προάσπιση της 

ελληνικότητας της Μακεδονίας μέσα από διάφορες δράσεις. Τύπωσε 120.000 

ενημερωτικά έντυπα για την υπεράσπιση του Μακεδονικού ελληνισμού, ξεκίνησε την 

συλλογή υπογραφών στην ιστοσελίδα www.onomasia.gr, ενώ παρότρυνε όλους τους 

Δήμους στην Βόρεια Ελλάδα να εκδώσουν δημοτικό ψήφισμα για την μη χρήση του 

όρου Μακεδονία. Παράλληλα, πραγματοποίησε περιοδείες και ομιλίες σε μεγάλες 
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πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και συμμετείχε στην οργάνωση συλλαλητηρίων που 

έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Τέλος, έστειλε εξώδικα στους βουλευτές αλλά 

και στον πρωθυπουργό της χώρας απειλώντας τους ότι εάν αποδεχτούν και ψηφίσουν 

τη λύση για σύνθετη ονομασία της γείτονας χώρας, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με 

ποινή ισόβιας κάθειρξης ή θανάτου. 

 Η δράση της ΠΟΠΣΜ συνεχίστηκε με μηνύσεις εναντίων υπουργών για 

εσχάτη προδοσία, αιτήσεις ακύρωσης της συμφωνίας, με ημερίδες και συλλαλητήρια 

σε διάφορες πόλεις, με την διανομή 200.000 φυλλαδίων σε 45 πόλεις της Ελλάδας για 

την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα λάθη της συμφωνίας, αλλά και αγωγές 

κατά του Ελληνικού δημοσίου για την ηθική βλάβη που υπόκεινται οι Μακεδόνες 

από τις συνέπειες της συμφωνίας των Πρεσπών. Επίσης, για συμβολικούς και 

ιδεολογικούς λόγους αποφασίστηκε η 4η συνάντηση χορευτικών σωματείων να 

πραγματοποιηθεί στις Πρέσπες. 

 Συμπερασματικά, ο ρόλος της ομοσπονδίας, ως ένας πολιτιστικός φορέας, 

φαίνεται να έχει αποκτήσει πολιτικό χαρακτήρα, καθώς η εμπλοκή του σε ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι ενεργητική και άμεση. Μέσα από τα δελτία 

τύπου κατηγορεί την κυβέρνηση για προδοσία και αδιαφορία, ενώ παράλληλα 

υποκινεί αντιδράσεις, δίνοντας εντολές στις κατά τόπους αυτοδιοικήσεις να 

εκδώσουν δημοτικά ψηφίσματα και καλώντας τον κόσμο να ξεσηκωθεί εναντίον της. 

Επιπλέον, μέσα από την δράση της φαίνεται να οργανώνει, να κατευθύνει, να 

απαγορεύει, να οριοθετεί και τελικά να αποφασίζει για το ποιος μπορεί να ονομάζεται 

Μακεδόνας και με ποιόν τρόπο θα πρέπει να εκφράζονται πολιτισμικά οι γνήσιοι 

Μακεδόνες.  

Αυτοί που έχουν την εξουσία, όπως τονίζει και η Wright, προσπαθούν να 

νομιμοποιήσουν τις ιδέες τους, να ελέγξουν τα σύμβολα, τις πρακτικές και 

γενικότερα, να ορίσουν τα χαρακτηριστικά ενός πολιτισμού. Οι ιδεολογίες αυτές, αν 

δεν αμφισβητηθούν από άλλα άτομα ή ομάδες, καταλήγουν να θεωρούνται 

ηγεμονικές. Η ΠΟΠΣΜ ως φορέας εξουσίας, αναπαράγει αυτές τις κυρίαρχες 

ιδεολογίες, τις οποίες συγχρόνως, χρησιμοποιεί για να υπονομεύσει αποφάσεις της 

τωρινής πολιτικής ηγεσίας, η οποία ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική γραμμή. Η 

πολιτική ηγεσία έχοντας διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις ως κόμμα, έρχεται σε 

αντίθεση με τις πολιτικές πεποιθήσεις των στελεχών της ΠΟΠΣΜ. Πράγματι υπάρχει 

μια μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούν ότι η ομοσπονδία είναι κομματικά 
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χρωματισμένη, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν από το γεγονός ότι μέλη του 

συμβουλίου είναι απόστρατοι αξιωματικοί με ακροδεξιές απόψεις και ότι η 

δημιουργία της ομοσπονδίας το 2014 στηρίχθηκε από την κυβέρνηση δεξιού 

κόμματος. 

 

4.2.3 Υποκινούμενες αντιδράσεις 

 

 Στην περιοχή της Αλμωπίας τις επόμενες μέρες μετά την συμφωνία των 

Πρεσπών και την εντολή της ΠΟΠΣΜ για ψήφισμα, πραγματοποιήθηκε 

συγκέντρωση όλων των πολιτιστικών και άλλων συλλόγων, προκειμένου να 

καθοριστούν οι τρόποι διαμαρτυρίας για την συμφωνία. Αρχικά, και μετά από κοινή 

απόφαση, εξελέγχει μια συντονιστική πενταμελή επιτροπή εκπροσώπων από 

διαφορετικούς συλλόγους. Έπειτα, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια πορεία 

διαμαρτυρίας και κάποιες άλλες εκδηλώσεις ως αντίδραση στην συμφωνία των 

Πρεσπών. Μια διαδικτυακή τοπική εφημερίδα αναφέρει: 

 «Προ ολίγων ημερών, εν μέσω της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας και με 

δεδομένη την εθνοπροδοτική στάση της Κυβέρνησης στην συζήτηση περί της 

ονοματοδοσίας του γειτονικού κρατιδίου των Σκοπίων, οι κάτοικοι της Αλμωπίας 

αποφασίσαμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να διαδηλώσουμε υπέρ της 

υπεράσπισης της Ιστορίας και της Ταυτότητάς μας. Την πρωτοβουλία έλαβαν 

Πολιτιστικοί Σύλλογοι οι οποίοι επιχείρησαν να διαδώσουν την διάθεση για δημόσια 

δήλωση θέσης, αφουγκρασμένοι την αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας, όπως όλων 

των Μακεδόνων». 

 Στην δεύτερη συνάντηση που έγινε αποφασίστηκαν όλες οι λεπτομέρειες για 

την πορεία διαμαρτυρίας. Η συγκέντρωση θα γινόταν στις 28 Ιουνίου 2018 στο 

Δασάκι της Αριδαίας στις 19:00 και στη συνέχεια θα πραγματοποιούνταν πορεία 

διαμαρτυρίας με σημείο τερματισμού την πλατεία του Αγγελή Γάτσου. Εκεί θα 

γινόταν η ανάγνωση του σχετικού ψηφίσματος που εξέδωσε η ομοσπονδία, και το 

οποίο καλούνταν να υπογράψουν όλοι οι συμμετέχοντες της διαμαρτυρίας. Στη 

συνέχεια το ψήφισμα αυτό θα τοιχοκολλούνταν στο γραφείο του βουλευτή του 

κόμματος που ανήκει στην ηγεσία του κράτους, αλλά και όλων των άλλων 

βουλευτών Πέλλας. Επίσης, θα μιλούσαν για το θέμα της Μακεδονίας γνωστές 

προσωπικότητες και θα δημιουργούνταν ένα ηχητικό σποτ το οποίο θα ακουγόταν 
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από τα μεγάφωνα των κοινοτήτων σε κάθε χωριό. Στόχος ήταν να συμμετάσχουν 

στην πορεία πάνω από 4.000  πολίτες και να είναι κομματικά αχρωμάτιστη. 

Ο συντάκτης τοπικής ηλεκτρονικής εφημερίδας κάνει λόγο για θρίαμβο, 

καθώς η πορεία ξεπέρασε κάθε προσδοκία«..μας έκανε να νιώσουμε περήφανοι που 

έχουμε την τιμή να ονομαζόμαστε Αλμωπείς – Μακεδόνες – Έλληνες. Ευχαριστούμε 

θερμά, όλους τους συντοπίτες μας που έδειξαν ότι πέρα από τις υποχρεώσεις της 

καθημερινότητας, τους κακεντρεχείς που επιχείρησαν να υποσκάψουν την προσπάθειά 

μας, τις αμφιβολίες που εκείνοι έσπειραν, τον αγώνα για την βιοπάλη εν μέσω του 

θέρους στην αγροτική μας περιοχή, άφησαν στην άκρη κάθε τι που θα λειτουργούσε 

ανασταλτικά, πήραν τις σημαίες στα χέρια και συντάχθηκαν με τους φορείς πολιτισμού 

που συνασπίστηκαν, ώστε να νικήσει η Αγάπη για την Πατρίδα μέσω της δράσης και της 

ανάληψης των ευθυνών. Το μήνυμα είναι ένα: Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ!». 

 

 

Εικόνα 6. Λογότυπο πορείας. Φωτογραφία από την τοπική διαδικτυακή εφημερίδα aridaia news 

 

 Η παραπάνω εικόνα αποτέλεσε το διαφημιστικό λογότυπο της πορείας. Το 

άστρο της Βεργίνας, το οποίο διακρίνεται στην εικόνα, αποτελεί ένα σύμβολο, που 

συγκροτεί μια συλλογική ταυτότητα. Μέσα από αυτό ανακαλείται το ένδοξο 

παρελθόν της αρχαίας Μακεδονίας. Τα σύμβολα, οι μύθοι, τα ηρωικά γεγονότα, η 

ιδεολογία, τα συνθήματα (Η Μακεδονία είναι Ελληνική), είναι στοιχεία τα οποία 

καλλιεργούν το αίσθημα της κοινότητας στους Έλληνες και επιστρατεύονται κυρίως, 

σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή του 1991, για να ενισχύσουν την εθνική συνείδηση 
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(Καρακασίδου 2004:261). Ωστόσο, το μήνυμα «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ 

ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» θα μπορούσε να αποτελεί μια λανθασμένη και ιδεατή 

εντύπωση της ιστορίας, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι 

γνωστό, ότι η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας από τις αρχές του 20ο αιώνα 

διαμελίστηκε σε τέσσερα κομμάτια. Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος να διεκδίκησε η 

Ελλάδα ωστόσο, δεν παύει το υπόλοιπο να ανήκει σήμερα σε γειτονικές χώρες, όπως  

Αλβανία (ένα πολύ μικρό κομμάτι), Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία.  

 Γενικότερα, η κίνηση αυτή των συλλόγων ήταν μια πρωτοφανής εκδήλωση 

τοπικού χαρακτήρα που είχε στόχο όχι μόνο να διαδηλώσει εναντίον της κυβέρνησης, 

αλλά και να επιδείξει την ενότητα και τη συλλογική ταυτότητα των κατοίκων της 

Αλμωπίας. Η ταυτότητα αυτή προτάσσεται με το τρίπτυχο Αλμωπείς - Μακεδόνες – 

Έλληνες. Η λέξη Αλμωπείς αποδίδεται τους αρχαίους κατοίκους της Αλμωπίας. 

Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, οι Άλμωπες, ύστερα από μάχες, υποτάχθηκαν στους 

Μακεδόνες βασιλείς και έτσι ολόκληρη η περιοχή προσαρτήθηκε στο Μακεδονικό 

βασίλειο. Η λέξη Μακεδόνες κατά μια έννοια, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τον 

όρο Έλληνες. Με λίγα λόγια, η λέξη αυτή λύνει το πρόβλημα της ασυνέχειας, 

προσδίδοντας στους κατοίκους τα νόμιμα δικαιώματα που τους αναλογούν, όχι μόνο 

ως γνήσιοι κάτοικοι της περιοχής, απόγονοι των Αλμωπέων, αλλά και ως γνήσιοι 

συνεχιστές ενός ένδοξου αρχαίου πολιτισμού και μοναδικοί κληρονόμοι της αρχαίας 

Μακεδονικής ιστορίας. 

 Έχει ενδιαφέρον, γιατί σ’ αυτό το φαντασιακό παρελθόν, το οποίο 

αποτυπώνεται με το παραπάνω τρίπτυχο, συμμετέχουν και φορείς πολιτιστικών 

συλλόγων που αντιπροσωπεύουν τις πληθυσμιακές ομάδες των προσφύγων που ως 

γνωστό κατέφθασαν στην περιοχή μετά το 1919. Ωστόσο, όλοι μαζί συνδέονται και 

συνταυτίζονται κάτω από την ομπρέλα της εθνικής ταυτότητας, η οποία 

υποδηλώνεται με τον όρο Έλληνες. Παρόμοια συνταύτιση, παρακολουθήσαμε στο 

πρώτο κεφάλαιο την ημέρα μνήμης του καπετάν Γαρέφη, όπου χορευτικά 

συγκροτήματα, από διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, χόρεψαν όλα μαζί σε έναν 

κύκλο, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την συλλογική ταυτότητα των διαφορετικών 

πολιτισμικά πληθυσμών. 

 Παρόλα αυτά, το ίδιο χρονικό διάστημα δεν έλειψαν και οι προστριβές, καθώς 

υπήρξαν δυο σύλλογοι στην περιοχή, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να υπογράψουν το 

ψήφισμα. Τελικά, μετά από πιέσεις, ένας από αυτούς, το υπέγραψε. Παράλληλα, 



88 
 

πάρθηκε και η απόφαση να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις στις οποίες θα 

συμμετείχαν ορχήστρες που θεωρούνται αυτονομιστικές. Έτσι ένας πολιτιστικός 

σύλλογος που είχε προγραμματισμένη εκδήλωση, αναγκάστηκε ύστερα από πιέσεις 

να την ακυρώσει. Ακόμα, αποφάσισαν κανένας πολιτιστικός σύλλογος στις 

εκδηλώσεις του, να μην προσκαλέσει ή να δώσει βήμα να μιλήσουν πολιτικά 

πρόσωπα. 

 Η ΠΟΠΣΜ μέσα από τη δράση αλλά και τις δηλώσεις της εμφανίζεται ως 

κηδεμόνας των πολιτιστικών συλλόγων που θέτει κανόνες, οι οποίοι περιχαρακώνουν 

την έννοια του πολιτισμού. Ταυτόχρονα, και η δράση των πολιτιστικών συλλόγων 

αποδεικνύει με την σειρά της, μια πολιτική επιλογή, η οποία έχει αντίκτυπο στις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις οποίες καθιστά ένα πεδίο όπου αναπτύσσονται δράσεις 

συμβολικού χαρακτήρα. Όλοι οι σύλλογοι της περιοχής, όπως φάνηκε, 

συγκροτήθηκαν ως ένα όργανο πίεσης με σκοπό να επηρεάσουν την κυβέρνηση ως 

προς την εξωτερική πολιτική της. Στην συνέχεια έθεσαν κανόνες και περιορισμούς 

που αφορούσαν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις τους και αφού υπέγραψαν το ψήφισμα 

που εξέδωσε η ΠΟΠΣΜ, κατέστησαν στο περιθώριο, όσους ενδεχομένως δεν 

συμφωνούσαν με τους παραπάνω περιορισμούς.  

 

4.3 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Στο πλαίσιο της οριοθέτησης του πολιτισμού, θα παρακολουθήσουμε τη 

δράση ενός πολιτιστικού συλλόγου, ο οποίος μέσα από τον επαναπροσδιορισμό των 

πολιτισμικών πρακτικών, έρχεται να υποστηρίξει κυρίαρχες ιδεολογίες, 

ισχυροποιώντας με αυτό τον τρόπο το ρόλο του ως φορέας τοπικού πολιτισμού. Όπως 

θα δούμε, οι πολιτισμικές πρακτικές αποτελούν μια συμβολική διαδικασία αλλά και 

ένα προϊόν δράσης. Η συμβολική αυτή δράση, η οποία παράγει νοήματα, έχει δύο 

όψεις, από τη μία αναπαράγει, ενώ από την άλλη μετασχηματίζει το περιεχόμενο του 

πολιτισμού (Παπαταξιάρχης 1996).   

 Πιο συγκεκριμένα, θα παρακολουθήσουμε την δράση του Μορφωτικού 

συλλόγου Γαρεφείου. Το Γαρέφι αποτελεί έναν οικισμό ο οποίος έχει χαρακτηριστεί 

(με επίσημη απόφαση το 1992) ως παραδοσιακός. Μέσα από την επίσημη 

διαδικτυακή σελίδα που διατηρείται για το χωριό, προβάλλεται έντονα η 

ιστορικότητα αλλά και ο τοπικός πολιτισμός του, ο οποίος θεωρείται αναλλοίωτος 
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στο χρόνο. Παράλληλα, ο Μορφωτικός σύλλογος του χωριού παρουσιάζεται ως 

φορέας διατήρησης και διάσωσης της τοπικής παράδοσης. Ο σύλλογος, ο οποίος 

φέρει το όνομα Κώστας Γαρέφης, ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί και αυτός μέλος της 

ΠΟΠΣΜ. Πρόεδρος του συλλόγου, για αρκετά χρόνια, είναι ένας νεαρός άνδρας, ο 

οποίος διατελεί εδώ και μια τετραετία χρέη αντιδημάρχου στο δήμο Αλμωπίας. Η 

ιδιότητα του αυτή, μας κάνει να σκεφτόμαστε την εμπλοκή αλλά και την αμφίδρομη 

σχέση που μπορεί να έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι με την αυτοδιοίκηση και 

γενικότερα με την πολιτική.  

 Όπως θα παρακολουθήσουμε και σε επόμενα κεφάλαια, οι πολιτιστικές και 

κοινωνικές εκδηλώσεις των συλλόγων γίνονται ένα πεδίο δράσης των 

αυτοδιοικήσεων, αλλά και πολιτικών προσώπων, που σίγουρα αποσκοπούν στην 

ανάδειξη του έργου τους και μακροπρόθεσμα στην ψηφοθηρία. Οι σύλλογοι με τη 

σειρά τους έχουν μια υλικοτεχνική υποστήριξη, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται σε 

διοικητικές θέσεις των συλλόγων και συγχρόνως έχουν και μια εργασιακή σχέση με 

τον δήμο, έχουν την ευκαιρία να έρχονται σε επαφή και να επικοινωνούν με πολύ 

κόσμο. Ταυτόχρονα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να αποκτήσουν ένα κύρος, ως 

φορείς πολιτισμού και οι εκδηλώσεις τους να γίνουν ένα δημοφιλές γεγονός που θα 

τους επιφέρει οικονομικό όφελος. 

 

4.3.1 Η αμφισβήτηση του εθνικού αφηγήματος 

 

 Ένα σημαντικό γεγονός, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου, το οποίο 

διατάραξε τις ισορροπίες μεταξύ των ανθρώπων στο χωριό, συνέβη όταν η αθλητική 

ομάδα στις 29 Ιουλίου 2017 οργάνωσε μια χορευτική εκδήλωση. Στην εκδήλωση 

αυτή η ορχήστρα που συμμετείχε έπαιξε, σύμφωνα με την ομοσπονδία αλλά και μια 

μεγάλη μερίδα κόσμου, προπαγανδιστικά τραγούδια, τα οποία μεταξύ άλλων 

θεωρούνται πως ενισχύουν αλυτρωτικές ιδέες υπέρ της αυτόνομης Μακεδονίας. Η 

συγκεκριμένη ορχήστρα, επειδή είναι αρκετά δημοφιλής, προσέλκυσε αρκετό κόσμο 

από διάφορες περιοχές. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν, ότι, τα άτομα που 

ακολουθούν τη συγκεκριμένη ορχήστρα, υποστηρίζουν την ιδέα της αυτόνομής 

Μακεδονίας. Επίσης, σχολιάστηκε αρνητικά το γεγονός, ότι το χορευτικό 

συγκρότημα, το οποίο προσκλήθηκε για να χορέψει στην εκδήλωση, αποτελείται από 

μέλη, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως αυτονομιστές. 
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  Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου, σε προσωπική 

συζήτηση, ο χορός της ομάδας ήταν μια φιέστα για την αυτόνομη Μακεδονία, καθώς 

έγινε σύμφωνα με πρότυπα αυτονομιστών. Επίσης, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο σε 

ένα τέτοιο χωριό που αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της περιοχής, να 

πραγματοποιούνται τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Αναφερόμενος στους διοργανωτές της 

εκδήλωσης, ανέφερε ότι τα άτομα αυτά επιθυμούν να αναλάβουν και την ηγεσία του 

συλλόγου, για να καλούν ορχήστρες που θα παίζουν τέτοιου είδους τραγούδια. Είναι 

άτομα που δεν γνωρίζουν τίποτα για την ιστορία και παράδοση του τόπου και το μόνο 

που θέλουν είναι να βλάψουν τον ίδιο. Μάλιστα, ένα από τα πρόσωπα που 

εμπλέκεται, συμμετείχε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ως υποψήφιο για το 

δημοτικό συμβούλιο  

         «..δημιουργήθηκε ρήγμα σε όλο το χωριό... υπάρχουν άνθρωποι στην περιοχή που 

πιστεύουν στην αυτόνομη Μακεδονία, οι νέοι σήμερα είναι μπερδεμένοι επειδή 

ταιριάζει το γλωσσικό μας ιδίωμα με των Σκοπίων και αυτό το βλέπουμε στα 

πανηγύρια, έτσι δημιουργείται μια σύγχυση. Οι σκοπιανοί θέλουν να λέγονται 

Μακεδονία για τα δικά τους συμφέροντα δεν θεωρούν ότι υπάρχει μια αυτόνομη 

Μακεδονία. Το πρόβλημα δημιουργείται από τους εδώ του δήμου. Αυτοί έχουν την 

σκέψη της αυτόνομης Μακεδονίας, της τότε ιδέας..το ενενήντα τις εκατό των παιδιών 

που χορεύουν και τραγουδούν αυτά τα τραγούδια δεν ξέρουν τι λένε και τι χορεύουν. 

Ένας μουσικός μου είπε μάλιστα ότι τα καταφέραμε το βάλαμε το μικρόβιο και στο 

χωριό σας. Άκου τώρα λογική».  

 Η λέξη μικρόβιο, αν και ειπώθηκε μεταφορικά, αποτυπώνει μια 

πραγματικότητα. Τα τραγούδια που μιλούν για την αυτόνομη Μακεδονία, όπως και 

άλλα νεοφερμένα τραγούδια, αντιμετωπίζονται ως μικρόβια, τα οποία απειλούν τους 

ανθρώπους που συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και κατ’ επέκταση τους 

προκαλούν αρρώστιες. Όπως ανέφερε και ένας εκπρόσωπος της ΠΟΠΣΜ στην 

τελετή μνήμης για τον καπετάν Γαρέφη, «η άγνοια και η αδιαφορία παραχώρησαν 

ζωτικό έδαφος σε συλλόγους και μουσικά συγκροτήματα να διεισδύσουν σε πολλά 

χωριά της Μακεδονίας». Αυτοί που κυρίως, πέφτουν θύματα αυτής της προπαγάνδας, 

όπως επισημάνθηκε και από τον πρόεδρο του συλλόγου, είναι άτομα νεαρής ηλικίας. 

Τα άτομα αυτά πολύ συχνά παρασύρονται, καθώς δε γνωρίζουν το ντόπιο γλωσσικό  

ιδίωμα και χορεύουν και τραγουδούν σκοπιανά και προπαγανδιστικά τραγούδια. 
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 Η ημέρα μνήμης προς τιμή του καπετάν Γαρέφη, η οποία πραγματοποιήθηκε 

ένα μήνα μετά την εκδήλωση της αθλητικής ομάδας, ήταν μια πρώτης τάξεως 

ευκαιρία να εκφραστούν οι κυρίαρχοι λόγοι που αφορούν ζητήματα ιστορικού και 

πολιτισμικού περιεχομένου. Στην εκδήλωση αυτή, όλοι όσοι κλήθηκαν στο βήμα 

εξέφρασαν τις αντιδράσεις τους για το γεγονός. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος, ο οποίος 

κατάγεται από το Γαρέφι, κάνοντας έναν παραλληλισμό με το παρελθόν, θέλησε να 

αναδείξει το γεγονός, ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε δίλλημα κάποιες φορές και 

υποκύπτουν σε ενδεχόμενες παγίδες, εξαιτίας της προπαγάνδας που έχουν υποστεί. 

 «..όταν ξεκίνησε το 1821 η απελευθέρωση της Ελλάδας εδώ ο κόσμος ήταν για 

άλλα 100 χρόνια σκλαβωμένος και υπέφερε και παράλληλα είχαμε και την εμφάνιση 

των βουλγάρων και όλες εκείνες τις προσπάθειες από βορρά για να ενστερνιστούν εδώ 

οι έλληνες άλλες συνειδήσεις, άλλες θρησκευτικές απόψεις και χωρίς να το 

συνειδητοποιήσουν βρέθηκαν ίσως πρόσκαιρα για λίγο χρονικό διάστημα σε άλλες 

περιοχές στις οποίες δεν συνειδητοποίησαν πως βρέθηκαν». 

Επίσης, τόνισε, ότι είναι λάθος να κατηγορούμε αυτούς τους ανθρώπους που 

βρέθηκαν σε άλλο στρατόπεδο και ανέφερε την συνομιλία του με έναν ηλικιωμένο 

άντρα στα Σκόπια, ο οποίος κλαίγοντας του είπε 

«..ξέρεις εμάς μας θεωρούν στην Ελλάδα προδότες, ότι φύγαμε και προδώσαμε αυτή τη 

χώρα, λάθος, αναγκαστήκαμε να φύγουμε γιατί μας κυνηγούσαν και τελικά δεν είχαμε 

πουθενά ελληνική συνείδηση και παρουσία, ούτε στην Ελλάδα που ήμασταν 

φακελωμένοι αλλά ούτε και εδώ ποτέ μας εμπιστεύτηκαν γιατί μας χρησιμοποιούσαν 

για πετύχουν τους σκοπούς τους». 

 Ο δήμαρχος ζήτησε να συγχωρήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι 

αν και δεν ήξεραν να μιλούν ελληνικά είχαν ελληνική συνείδηση. Όλοι αυτοί όπως 

τόνισε, έδωσαν την ψυχή τους για τον τόπο και πρέπει να τους θυμούνται με αγάπη 

και σεβασμό, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως η ελληνική κυβέρνηση τότε δεν 

ήθελε να διορίζει Ντόπιους γιατί φοβόταν μη δημιουργηθεί στην περιοχή άλλο κράτος 

κάτι που δημιούργησε όπως λέει ένα τραύμα στους ανθρώπους.  

 Σύμφωνα με τον λόγο του δημάρχου, παρατηρούμε ότι το παρελθόν είναι 

πάντα ένα σημείο αναφοράς, γύρω από το οποίο δημιουργούνται διάφορες πολιτικές. 

Η συγκρότηση ενός τοπικού αφηγήματος έρχεται συμπληρωματικά και πάντα σε 

συνδυασμό με το εθνικό αφήγημα, με σκοπό να ενισχύσει την συλλογική μνήμη και 

την ταυτότητα των ανθρώπων. Ιδιαίτερα σε δημόσιες περιστάσεις, όπως η τελετή 
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μνήμης, οι λόγοι έχουν μεγαλύτερη αξία. Η ιστορικότητα στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι πολύ σημαντική, ο δήμαρχος μέσα από τις δηλώσεις του, όπου 

τονίζει τη συμμετοχή των τοπικών ανθρώπων στην απελευθέρωση του τόπου ενισχύει 

όχι μόνο το εθνικό αφήγημα αλλά και την ελληνικότητάς της περιοχής και κατ’ 

επέκταση ανθρώπων της. Ταυτόχρονα, οι λόγοι αυτοί εφιστούν την προσοχή, ώστε 

όλοι να βρίσκονται σε μια συνεχόμενη επαγρύπνηση, για κάθε πιθανό κίνδυνο που 

μπορεί να προκύψει. Ωστόσο, η παραπάνω αφήγηση θα μπορούσε να αποτελεί μια 

ιδεατή εικόνα του παρελθόντος, η οποία συγχρόνως ακούγεται κάπως απολογητική 

«οι έλληνες εδώ ενστερνίστηκαν άλλες συνειδήσεις.. χωρίς να το συνειδητοποιήσουν 

βρέθηκαν σε άλλες περιοχές.. συγχωρήστε αυτούς τους ανθρώπους..». Η ίδια εντύπωση 

δίνεται και από τον εκπρόσωπο της ΠΟΠΣΜ ότι δηλαδή, σήμερα οι άνθρωποι και 

κυρίως οι νέοι, χωρίς να το θέλουν πραγματικά, παρασύρονται είτε από άγνοια, είτε 

από αδιαφορία στην προπαγάνδα που έχουν κηρύξει οι αυτονομιστές για την 

Μακεδονία. Η οπτική αυτή καθιστά τα άτομα παθητικούς δέκτες αντιλήψεων και 

ιδεών, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα.   

 

4.3.2 Επιστρατεύοντας ΄΄απαγορευμένες΄΄ πρακτικές 

 

 Υποστηρίζοντας την εμπρόθετη δράση των ατόμων, θα παρακολουθήσουμε 

τον αντίκτυπο στην εκδήλωση της αθλητικής ομάδας, ο οποίος ήρθε από τον 

μορφωτικό σύλλογο του χωριού. Ύστερα από αρκετή σκέψη, το συμβούλιο του 

συλλόγου αποφάσισε στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του, να εντάξει τραγούδια στο 

ντόπιο ιδίωμα. Στόχος του συμβουλίου ήταν να γνωρίσει ο κόσμος τα τοπικά 

τραγούδια, καθώς θεωρεί ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι πρέπει διδάσκουν την τοπική 

παράδοση στις επόμενες γενιές. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε μια καινοτομία, καθώς η 

πρακτική αυτή δεν συνηθίζονταν, ούτε στις εκδηλώσεις του συλλόγου, ούτε και σε 

άλλες δημόσιες εκδηλώσεις στο χωριό. Ο νεοτερισμός αυτός έρχεται να 

ανακατασκευάσει το περιεχόμενο των πολιτισμικών πρακτικών, δίνοντάς τους ένα 

διαφορετικό νόημα. Σημαντική διάσταση αυτής της απόφασης αποτελεί το γεγονός 

ότι λειτούργησε ως αντίδραση στην δράση της αθλητικής ομάδας του χωριού αλλά 

και ως εξισορροπητικός παράγοντας της γενικότερης κατάστασης που επικρατούσε 

στην περιοχή.  
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 Τα σύμβολα, όπως είναι και το τραγούδι, μεταφέρουν νοήματα και η επίδειξή 

τους μεταφέρει σε όσους τα βλέπουν νοήματα. Η σημασία που δίνεται στο σύμβολο 

αυτό δεν αφορά τόσο το περιεχόμενο του, όσο την ίδια την πρακτική, η οποία δίνει 

διαφορετικό νόημα στην εκδήλωση. Το νόημα λοιπόν, που θέλησε να δώσει το Δ.Σ 

δεν αφορούσε τόσο το περιεχόμενο του τραγουδιού, αν και ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα 

ακουστούν μόνο τοπικά τραγούδια, όσο τη διαδικασία του. Η κίνηση αυτή αποτελεί 

μια μορφή αντίστασης, η οποία ανακατασκεύασε το περιεχόμενο της εκδήλωσης.  

 Την επόμενη χρονιά λοιπόν, στις 16 Αυγούστου 2018, στις εκδηλώσεις του 

συλλόγου, στο πλαίσιο εορτασμού της κοίμησης της Θεοτόκου του ομώνυμου ναού, 

πάρθηκε η ίδια απόφαση. Ο χώρος που επιλέχθηκε για την εκδήλωση ήταν το 

προαύλιο του δημοτικού σχολείου. Στην είσοδο μπορούσαν οι επισκέπτες να 

πληρώσουν προαιρετικά, ένα συμβολικό χρηματικό ποσό, το οποίο θα προσφέρονταν 

στον ιερό ναό του χωριού. Η εξέδρα που είχε στηθεί πλαισιώνονταν από το λάβαρο 

του συλλόγου και  άλλα σύμβολα, όπως το άστρο της Βεργίνας, την Ελληνική 

σημαία, τη σημαία της ΠΟΠΣΜ αλλά και τη φωτογραφία του καπετάν Γαρέφη. Η 

ορχήστρα που πλαισίωνε την βραδιά ήταν τα Χάλκινα Ηχοχρώματα και τα χορευτικά 

συγκροτήματα που χόρεψαν ήταν από την περιοχή της Αλμωπίας. Στην εκδήλωση 

φυσικά ήταν παρούσα και η δημοτική αρχή.      

 

Εικόνα 7. Διαφημιστικό πανό στην πολιτιστική εκδήλωση του συλλόγου στο Γαρέφι. Φωτογραφία από την 

τοπική διαδικτυακή εφημερίδα aridaia news 
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 Μόλις τελείωσε η παρουσίαση των χορευτών συγκροτημάτων ακολούθησε το 

γλέντι με την συμμετοχή του κόσμου. Όλοι οι σκοποί που παίχτηκαν ήταν χωρίς 

τραγούδι. Έπειτα από αρκετή ώρα ανέβηκε στην σκηνή ο πρόεδρος του συλλόγου και 

ενημέρωσε το κοινό σχετικά με την απόφαση τα ους να ακουστούν τραγούδια και 

σκοποί του τόπου. Τραγούδια, που όπως τόνισε, τραγουδούσαν οι γιαγιάδες και 

παππούδες τους, τραγούδια των προγόνων τους που ακούγονταν μόνο στην περιοχή 

και όχι ξενόφερτα.  

 Οι σκοποί που παίχτηκαν με τη συνοδεία του τραγουδιού ήταν Ράμνα, Συρτός, 

Σουλειμάν Άγα, Στάνκενα και Μπαιντούσκινο. Έπειτα, το πρόγραμμα σταμάτησε για 

να γίνει η κλήρωση των λαχείων και εν συνεχεία η ορχήστρα επανήλθε, χωρίς 

τραγούδι αυτή τη φορά, με τον εναπομείναντα κόσμο, άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας, 

να παραγγέλνει νεοφερμένες μελωδίες, όπως το «ρουμ ντουμ ντουμ». Πολύ αργά, 

όταν είχαν μείνει ελάχιστες παρέες, η ορχήστρα έπαιξε ξανά, κατόπιν παραγγελίας, 

ορισμένους σκοπούς με την συνοδεία τραγουδιού, όπως Ράμνα, Τσουράπια. 

 Αδιαμφισβήτητα, η δήλωση αυτή, ότι θα παιχτούν μόνο τοπικά τραγούδια 

δημιουργεί ζητήματα τα οποία σχετίζονται με θέματα ταυτότητας των τραγουδιών. 

Τα μέλη του συλλόγου προσπάθησαν να οριοθετήσουν τα πολιτισμικά στοιχεία, 

προσδιορίζοντας τί είναι τοπικό και τί όχι, την ίδια στιγμή μάλιστα, που στην 

εκδήλωση ακούγονταν και μελωδίες νεοφερμένες από γειτονικές χώρες. 

 Αν και η βραδιά κύλησε ήρεμα, χωρίς απρόοπτα, δεν έλειψαν και κάποιες 

αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας πήγε στην ορχήστρα και 

της ζήτησε να σταματήσει το τραγούδι, ενώ κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες, 

αποχώρησαν τη στιγμή που ξεκίνησε το τραγούδι. Αυτοί που κυρίως, φαίνεται να το 

απολάμβαναν ήταν άτομα νεότερα σε ηλικία. Ωστόσο, ο πρόεδρος του συλλόγου 

ήταν αποφασισμένος να αλλάξει την κατάσταση και να απενοχοποιήσει, όπως 

δήλωσε, το τοπικό τραγούδι. 

 «Το πρόβλημα μας είναι ότι εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν 

γνωρίζουμε την παράδοση μας τα τραγούδια μας. Πρώτα πρέπει να ανακαλύψουμε εμάς 

και μετά να δούμε τα προβλήματα με την γείτονα χώρα. Δεν έχουμε κάνει ουσιαστική 

έρευνα μας, για την παράδοση μας. Όταν θα γνωρίσουμε εμάς τότε θα προχωρήσουμε 

στους άλλους και στα ζητήματα που δημιουργούνται. Η άγνοια δημιουργεί προβλήματα 

και αυτό βοηθάει στο να το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Η απαγόρευση θα φέρει και τις 

μεγαλύτερες αντιδράσεις. Αυτό το βλέπουμε και με την δικτατορία πολλοί ήταν αυτοί 
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που πήγαν στην απέναντι πλευρά μόνο και μόνο για αντίδραση. Η ιστορία θα πρέπει να 

καταγράφεται έτσι όπως είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι από όποια πλευρά και αν 

είμαστε. Ας πούμε ότι εγώ είμαι δεξιός και δεν θέλω να ακούω το τραγούδι Κωσταντίν 

βοεβόδα, ναι αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν παιζόταν, δηλαδή, άμα παιζόταν τι να 

κάνουμε.. ήταν ένα επαναστατικό τραγούδι της εποχής που σε κάποιους άρεσε και σε 

κάποιους όχι». 

 Μπορεί η απόφαση για το τραγούδι να πάρθηκε από το Δ.Σ ωστόσο, αυτό  δεν 

σημαίνει ότι την ενστερνίστηκαν όλοι όσοι συμμετείχαν στην συγκεκριμένη 

εκδήλωση. Όπως ανέφερε ένας χοροδιδάσκαλος, στις εκδηλώσεις του χωριού ποτέ 

δεν γίνονταν χρήση της φωνητικής πρακτικής «..εμείς εδώ ποτέ δεν είχαμε ορχήστρες 

να έρχονται και να λένε διάφορα...». Το Δ.Σ του συλλόγου εξέφραζε κυρίως, 

προσωπικές απόψεις, οι οποίες ενδεχομένως, να έρχονται σε αντίθεση με απόψεις, 

ανθρώπων από το ίδιο ή από διπλανό χωριό. Για παράδειγμα, όπως μου ανέφερε ο 

πρόεδρος του Δ.Σ «Πέρσι στις εκδηλώσεις μας, όπου έπαιξαν κάποια τραγούδια, τα 

οποία σχετίζονται όμως με τη γνήσια παραδοσιακή μουσική του τόπου μας, στο τραπέζι 

που καθόντουσαν άτομα από τους Προμάχους σηκώθηκαν και έφυγαν».  Σίγουρα όμως 

αυτή η αντίδραση δεν είναι αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσμού.  

 Εξετάζοντας την αλληλουχία των παραπάνω γεγονότων παρατηρούμε ότι και 

οι τρείς φορείς, αυτοδιοίκηση, αθλητική ομάδα, μορφωτικός σύλλογος είναι φορείς 

εξουσίας που έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν κυρίαρχες αντιλήψεις, ενώ 

μέσα από τη δράση τους επηρεάζουν τη διαδικασία των πολιτισμικών πρακτικών. 

Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην προκειμένη δεν είναι ποιος ή 

ποιοι έχουν την εξουσία, αλλά με ποιόν τρόπο αυτή ασκείται και πως φτάνει στο 

σημείο να μετασχηματίζει τις πολιτισμικές πρακτικές.  

 Οι πολιτισμικές πρακτικές είναι πρακτικές παραγωγής νοήματος, που 

χρησιμοποιούν σημεία και σύμβολα για να δημιουργήσουν μηνύματα. Τέτοια σημεία 

και σύμβολα είναι το τραγούδι, οι χοροί, οι σημαίες, αλλά και οι λόγοι που 

ακούγονται, ενώ τα μηνύματα που δημιουργούνται εξυπηρετούν διαφορετικές 

καταστάσεις κάθε φορά. Από τη μία πλευρά λοιπόν, έχουμε την εκδήλωση της 

αθλητικής ομάδας, η οποία θεωρητικά υπονόμευσε τις κυρίαρχες αντιλήψεις, που 

υποστηρίζουν την ελληνικότητα της περιοχής και των ανθρώπων που κατοικούν σ’ 

αυτήν και από την άλλη έχουμε τη δράση του μορφωτικού συλλόγου, η οποία έρχεται 

ως αντίδραση σ’ αυτή της αθλητικής ομάδας. Ο σύλλογος επιδιώκει να ισχυροποιήσει 
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το ρόλο του, αλλά και να υποστηρίξει κυρίαρχους λόγους, ανακατασκευάζοντας το 

περιεχόμενο μιας πολιτιστικής εκδήλωσης, της οποίας το αποτέλεσμα κατανοείται 

και προωθείται ως γνήσιος τοπικός πολιτισμός. Η ανακατασκευή αυτή επιτεύχθηκε 

με την προσθήκη της πρακτικής του τραγουδιού, η οποία δεν συνηθίζονταν στις μέχρι 

τώρα, πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου. Η διαδικασία αυτή του καθορισμού 

και επαναπροσδιορισμού των πολιτισμικών πρακτικών πραγματοποιείται για να 

μπορέσει ο σύλλογος να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες κοινωνικό-πολιτιστικές 

απαιτήσεις. Η δράση αυτή αν και δεν γίνεται αποδεκτή από όλους τους 

συμμετέχοντες, έχει συμβολικό χαρακτήρα και λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο 

εξισορροπητικά μεταξύ πολλαπλών ιδεών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

5.1 Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν ένα πεδίο συμβολικής δραστηριότητας 

που περιέχει μια πληθώρα νοημάτων. Όπως επισημαίνει ο Martin Stokes, η μουσική 

και ο χορός δεν πρέπει να κατανοούνται ως στατικά συμβολικά αντικείμενα μέσα σε 

ένα πλαίσιο, αλλά ότι τα ίδια είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν άλλα 

πράγματα. Η κοινωνική σημασία που έχουν οι πολιτισμικές πρακτικές αναγνωρίζεται 

στο γεγονός ότι μέσα από αυτές οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ταυτότητες και 

δημιουργούν όρια και διακρίσεις μεταξύ τους . 

 Η ταυτότητα είναι το αποτέλεσμα μιας διπλής διαδικασίας, του αυτό-

προσδιορισμού και έτερο-προσδιορισμού. Η ταυτότητα καθορίζεται από την εύρεση 

και απόδοση κοινών χαρακτηριστικών στα άτομα μιας ομάδας, και συγχρόνως στην 

εύρεση χαρακτηριστικών που τη διαφοροποιούν από άλλες ομάδες. Η μελέτη λοιπόν, 

της συγκρότησης των ταυτοτήτων γίνεται πιο κατανοητή και αποτελεσματική, όταν 

εστιάζει όχι μόνο στις διαφορές αλλά και στις ομοιότητες. Επιπλέον, η έννοια της 

ταυτότητας χρησιμοποιείται ως αναλυτική κατηγορία για να κατανοηθούν οι ατομικές 

και συλλογικές δράσεις, οι σχέσεις εξουσίας που τη διαμορφώνουν, αλλά και το 

θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται (Μάνος 2010:156). 

 Η παρούσα ανάλυση των πολιτιστικών γεγονότων, μέσα από μια συγκριτική 

μελέτη, επιχειρεί μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή, εξετάζει με ποιόν τρόπο τα άτομα 

και οι ομάδες ταυτίζονται με ένα πολιτισμό, ο οποίος θεωρείται τοπικός, ενώ 

παράλληλα, η ταύτιση αυτή συγκροτεί μια διαφορά σε σχέση με άλλα άτομα και 

ομάδες. Το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν τα υποκείμενα είναι οι 

πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ πεδίο δράσης αποτελούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου 

μέσα από αυτές αποκαλύπτονται σχέσεις εξουσίας και πολιτικές διεργασίες. 

 Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη διάσταση του τόπου ως 

μια παράμετρο και ένα σημείο αναφοράς για τη συγκρότηση των τοπικών 

ταυτοτήτων. Όπως επισημαίνει ο Pistrick, κάθε μορφή επιτέλεσης θεμελιώνει το 
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«εμείς», το οποίο συνδέεται φαντασιακά με έναν τόπο και με μια ομάδα ανθρώπων. 

Παράλληλα, οι πολιτισμικές πρακτικές των άλλων ομάδων που ζουν σε άλλους 

τόπους προσλαμβάνονται ως διαφορετικές, επειδή δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που 

έχουμε «εμείς» και άρα προσδιορίζονται ως «μη δικές μας».  Σε πολλές περιπτώσεις 

οι ξένες αυτές πρακτικές αποτελούν απειλή για τον γηγενή πολιτισμό. Με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργούνται τα πολιτισμικά όρια και συγκροτείται μια καθοριστική 

αντίληψη σχετικά με το μουσικοχορευτικό ύφος της κάθε περιοχής (2018: 239-240).                

 Μια ακόμα σημαντική διάσταση της έννοια της τοπικότητας είναι η σύνδεση 

της με τον εθνικό πολιτισμό. Η συσχέτιση αυτή στον τοπικό λόγο, όχι μόνο 

ισχυροποιεί την τοπική ταυτότητα, αλλά και αποδεικνύει την γνησιότητα του τοπικού 

πολιτισμού, ο οποίος βρίσκεται πάντα σε συνάρτηση με τον εθνικό. Η έννοια της 

τοπικότητας μας απασχολεί ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιείται από τα άτομα ή 

τις ομάδες που την επικαλούνται για να νοηματοδοτήσουν τις πολιτισμικές πρακτικές, 

να θέσουν περιορισμούς και να ταυτιστούν με την εθνική ιδεολογία.  

 Με δεδομένο λοιπόν, ότι το χορευτικό γεγονός αποτελεί ένα πεδίο 

συμβολισμού αλλά και ιδεολογικού ελέγχου, ο κύριος στόχος του κεφαλαίου είναι να 

παρουσιάσει τον τρόπο που συγκροτούνται και αναπαράγονται οι τοπικές ταυτότητες 

κατά την διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πως τα άτομα και οι ομάδες 

χρησιμοποιούν τον πολιτισμό για να ταυτιστούν και παράλληλα να διαφοροποιηθούν 

από άλλες ομάδες και άτομα, ενώ παρουσιάζονται οι διάφορες στρατηγικές αλλά και 

τα διλλήματα των ανθρώπων που συμμετέχουν στα πολιτιστικά γεγονότα, οι οποίες 

αποκαλύπτουν μια πολλαπλότητα αντιλήψεων ως προς τον τρόπο που αναπαρίσταται 

ο τοπικός πολιτισμός. 

 Πιο αναλυτικά, εξετάζουμε τρία πολιτιστικά γεγονότα στην περιοχή της 

Αλμωπίας το καλοκαίρι του 2017. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε δύο 

χωριά, η πρώτη στο χωριό Πρόμαχοι και οι άλλες δύο στο χωριό Όρμα. Και οι τρεις 

εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τους αντίστοιχους πολιτιστικούς φορείς του κάθε 

χωριού. Στις εκδηλώσεις εξετάζονται οι πτυχές που σχετίζονται με το χορευτικό 

γεγονός, όπως είναι οι μελωδίες, τα ονόματα, οι επιλογές των χορών, τα μουσικά και 

χορευτικά συγκροτήματα που συμμετέχουν, αλλά και οι λόγοι που ακούγονται. 
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5.1.1 Το έθνος στον τόπο 

 

 Το πρώτο πολιτιστικό γεγονός που θα εξετάσουμε πραγματοποιήθηκε στο 

χωριό των Προμάχων. Οι Πρόμαχοι είναι ο τελευταίος οικισμός προς τον Βορρά 

χτισμένος στις πλαγιές της οροσειράς Βόρα, απέχει 8 χιλιόμετρα από την πόλη της 

Αριδαίας και βρίσκεται σε υψόμετρο 290 μέτρων. Το χωριό με πληθυσμό 1700 

κατοίκων περίπου είναι ένα από τα μεγαλύτερα της περιοχής και έχει το μεγαλύτερο 

κοινοτικό δάσος έκτασης 16.000 στρεμμάτων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την 

οικονομία του χωριού. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία, η υλοτομία 

και γενικότερα η επεξεργασία του ξύλου.  

 Σύμφωνα με διαφημιστικό φυλλάδιο, το οποίο εκδόθηκε με πρωτοβουλία 

ιδιωτών του χωριού, οι Πρόμαχοι αποτελούν ένα ιστορικό χωριό, το οποίο είναι ο 

εθνοφύλακας των Ελληνικών συνόρων. Το χωριό, όπως λέγεται, πρωτοκτίστηκε στα 

σύνορα και ήταν γνωστό στους γειτονικούς λαούς με την ονομασία Sel(ts)co 

Gre(ts)co, δηλαδή, ελληνικό χωριό. Η τοποθεσία του άλλαξε 7 φορές εξαιτίας 

εχθρικών απειλών και επιδρομών, κάτι που μαρτυρεί και η προηγούμενη ονομασία 

«Μπάχοβο» δηλαδή «Αχ και Μπαχ που θα μείνουμε». Οι κάτοικοι του έλαβαν μέρος 

σ’ όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες της περιοχής, ενώ μετά την λήξη του 

Μακεδονικού Αγώνα το χωριό ονομάστηκε Ακρόπολις. Το Μπάχοβο αναγνωρίστηκε 

ως κοινότητα το 1919, ενώ αργότερα με την αντικατάσταση των ονομάτων έλαβε την 

ονομασία Πρόμαχοι. 

 Παράλληλα, ο Μορφωτικός Χορευτικός Σύλλογος του χωριού ΄΄Οι 

Πρόμαχοι΄΄ χαρακτηρίζεται ως προστάτης της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. 

Βασικός στόχος του είναι η αναπαραγωγή και μετάδοση των πολιτισμικών ηθών και 

παραδόσεων από γενιά σε γενιά, με σκοπό τη διατήρηση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τους προγόνους της. Η θεώρηση αυτή 

αναμφισβήτητα αναπαράγει κυρίαρχες αντιλήψεις για έναν πολιτισμό, ο οποίος 

διατηρείται αναλλοίωτος στο χρόνο, ενώ ο σύλλογος αποτελεί τον προστάτη άγιο, 

που έχει ιερό καθήκον, όχι μόνο να τον υπερασπίζεται αλλά και να τον μεταδίδει 

μέσα από τις αναπαραστάσεις του. Στο πλαίσιο αυτό, ο πολιτιστικός σύλλογος έχει 

αναλάβει τη διοργάνωση εκδηλώσεων, μέσα από τις οποίες αναπαρίσταται και 

αναπαράγεται μια πολιτισμική εικόνα που με τη σειρά της αντικατοπτρίζει την τοπική 

ταυτότητα.  
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 Ο σύλλογος, με τη βοήθεια των κατοίκων του χωριού, πραγματοποιεί κάθε 30 

Δεκεμβρίου το έθιμο Σούρβα Μπάμπω. Πρόκειται για μια γιορτή όπου κυριαρχεί το 

άναμμα της φωτιάς στο κέντρο της πλατείας, ενώ πλήθος  κόσμου μαζεύεται γύρω 

απ’ αυτήν και χορεύει, φωνάζοντας Σούρβα Μπάμπω. Επίσης, μοιράζονται στον 

κόσμο διάφορα εδέσματα, όπως κρασί, τσίπουρο κ.α. Το ίδιο συμβαίνει και την 

παραμονή των Χριστουγέννων με τη γιορτή, όμως, να ονομάζεται Κόλιντα Μπάμπω. 

 Μια ακόμα εκδήλωση του χωριού, το πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου, 

πραγματοποιείται στις 26 Οκτωβρίου, όπου τιμάται η μνήμη του πολιούχου, στον 

ομώνυμο ναό με πανηγυρική θεία λειτουργία και χορευτικές πρακτικές στην κεντρική 

πλατεία του χωριού. Το ίδιο συμβαίνει και την 28η Οκτωβρίου, όπου μετά την θεία 

λειτουργία και την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση, η οποία γίνεται στο πλαίσιο της 

εθνικής επετείου, πραγματοποιείται εκδήλωση με παρουσίαση των χορευτικών 

συγκροτημάτων του συλλόγου και γλέντι για τον κόσμο που παρευρίσκεται στην 

πλατεία του χωριού.         

 Οι πληροφορίες αυτές μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η 

τοπική ταυτότητα των κατοίκων. Όλα αυτά που αποτυπώνονται στο φυλλάδιο, 

αντανακλούν στις κοινωνικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις τους. Αυτό που τονίζεται 

ιδιαίτερα, στο φυλλάδιο είναι η ελληνικότητα αλλά και η συμμετοχή των κατοίκων 

στον απελευθερωτικό αγώνα της περιοχής. Μάλιστα ο τωρινός σύλλογος αναφέρεται 

ως η φυσική συνέχεια του συλλόγου Παύλου Μελά, ο οποίος ιδρύθηκε το 1955. Η 

ονομασία αυτή, σύμφωνα με το εθνικό αφήγημα, παραπέμπει σε ένα σύμβολο του 

Μακεδονικού αγώνα. Την ίδια χρονιά (1955) η Βασίλισσα Φρειδερίκη στο πλαίσιο 

της περιοδείας της στη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό να εγκαινιάσει τα σπίτια του 

παιδιού31, επισκέφθηκε το χωριό των Προμάχων. Σύμφωνα με το Εθνικό 

οπτικοακουστικό Αρχείο, οι κάτοικοι των Προμάχων την υποδέχτηκαν με 

παραδοσιακούς χορούς. Ακόμα και αυτή η επίσκεψη αποτυπώνει τη σπουδαιότητα 

και τη σημασία του χωριού, όχι μόνο για τους κατοίκους του, αλλά και για το ίδιο το 

κράτος. 

                                                
31 Από το 1950 έως και το 1955 το παλάτι εγκαινιάζει μια νέα δραστηριότητα, με σκοπό όχι μόνο να ενισχύσει το 

αξίωμα της βασιλείας και να αυξήσει τη δυναμική του, αλλά και να συμβάλει στην κατασκευή και την 

καλλιέργεια της εθνικής νομιμοφροσύνη στους νεαρούς Έλληνες πολίτες. Τα ιδρύματα αυτά λειτούργησαν κάτω 

από την προσωπική φροντίδα της Βασίλισσας Φρειδερίκης, με στόχο την φροντίδα των παιδιών σε ακριτικά χωριά 

της Βόρειας Ελλάδας. Στην περιοχή της Αλμωπίας  σχεδόν σε όλα τα χωριά υπήρχαν τέτοιες δομές. 
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 Αρκετοί πληροφοριοδότες αναφέρθηκαν στο χωριό αποκαλώντας το 

εθνικόφρων, ότι δηλαδή, οι κάτοικοι του έχουν έντονη την ελληνική συνείδηση και 

το εθνικό φρόνημα. Για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος άντρας ανέφερε ότι «οι 

Πρόμαχοι παρέμειναν πιο έλληνες από ότι στο Λουτράκι». Η ελληνικότητα αυτή 

αναδεικνύεται μέσα από διάφορα σύμβολα, όπως για παράδειγμα, η ελληνική σημαία 

100 τ.μ. που έχει αποτυπωθεί στην κορυφογραμμή των Προμάχων. Επιπλέον, το 

σύμβολο της ελληνικής σημαίας διακρίνεται και σε άλλα σημεία του χωριού, όπως 

στην πλατεία, πάνω σε αυτοσχέδιες γλάστρες, γύρω από το ηρώο του χωριού. 

Παράλληλα, η ελληνικότητα σφραγίζεται μέσα από τις πολιτισμικές πρακτικές. Όπως 

ειπώθηκε και παραπάνω, σε κάθε εθνική ή τοπική εορτή παρουσιάζονται χορευτικά 

συγκροτήματα. Η πρακτική αυτή ήταν μια στρατηγική που συνηθίζονταν από την 

Μεταξική περίοδο σε κάθε επίσημη κρατική εκδήλωση καθώς μέσα από τις 

πολιτισμικές πρακτικές οι κάτοικοι θα μπορούσαν να συνδεθούν και να ταυτιστούν 

με το έθνος κράτος. Με τον ίδιο τρόπο και σήμερα η εμφάνιση πολιτισμικών 

πρακτικών σε επίσημες εθνικές γιορτές δίνουν αξία και κύρος, όχι μόνο στον τοπικό 

πολιτισμό αλλά και στους ανθρώπους που τον αναπαράγουν. 

 Όμως, η λέξη εθνικόφρων, δεν χρησιμοποιείται πάντα, με θετικό πρόσημο, 

καθώς για κάποιους σημαίνει προδοσία. Προδοσία της τοπικής τους ταυτότητας 

έναντι της εθνικής. Η ιδέα αυτή αποτυπώνεται στη φράση ενός πληροφοριοδότη ότι 

«οι Πρόμαχοι για πολιτικούς λόγους, θέλουν να φαίνονται έλληνες , ενώ στα σπίτια 

τους, οι μεγαλύτεροι δεν ξέρουν να μιλούν ελληνικά». Ενώ ένας άλλος 

πληροφοριοδότης αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι οι Πρόμαχοι ιδιαίτερα σε δύσκολες 

εποχές, όπως κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και μετά είχαν κερδίσει την 

εμπιστοσύνη του κράτους «…ήταν ευνοημένο χωριό ειδικά το 1963-65 επί κυβέρνηση 

Γεώργιου Παπανδρέου αλλά και μετά το 1981, τα πήγαιναν καλά με την αστυνομία και 

το στρατό και αρκετοί από το χωριό μπήκαν στο δημόσιο και σε  υπηρεσίες». 

 Η εύνοια αυτή μεταφερόταν και σε πολιτισμικό επίπεδο, όπως δήλωσε και 

ένας μουσικός για εκείνη την εποχή «..δεν μπορούσες να σηκώσεις κεφάλι, ούτε να 

χορέψουμε τα δικά μας μπορούσαμε, μόνο αν ήσουν από άλλο χωριό, ας πούμε 

ερχόντουσαν εδώ στην πλατεία από τους Προμάχους, αυτοί τότε είχαν μεγάλη δύναμη 

γιατί τα είχαν καλά με την αστυνομία και το στρατό, και χόρευαν επίτηδες μπροστά μας 

και κανένας δεν τους έκανε παρατήρηση μόνο εμάς μας τρόμαζαν».  
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 Η δήλωση αυτή, πέρα από τις πολιτισμικές προεκτάσεις της απαγόρευσης, 

αποκαλύπτει και τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των χωριών. Όπως αφηγείται και ο 

μουσικός, η καλή σχέση με κρατικούς φορείς σήμαινε μεγαλύτερη ισχύ και 

ελευθερία. 

 Σε αντιδιαστολή της παραπάνω δήλωσης, μια κυρία γεννημένη το 1950 από 

τους Προμάχους αναφέρει ότι «.. δεν είχαμε προβλήματα εδώ… Στη δικτατορία για τα 

χωριά ήταν πολύ καλύτερα ειδικά για τον αγρότη και τον φτωχό. Στα ΣΤΕΚ δεν μας 

πείραζαν εμάς έπρεπε να είναι καρφωτή από κάποιον για να πιάσουν κάποιον. Εμείς 

εδώ μιλούσαμε την μητρική μας γλώσσα, τραγουδούσαμε στο σπίτι στα νυχτέρια ντόπια 

τραγούδια…. Μετά έσφιξαν λίγο τα πράγματα και μας είπα δεν θα μιλάει κανείς στο 

χωριό τα ντόπια, εγώ όταν πήγα σχολείο έμαθα τα ελληνικά, και αυτό είναι καλό γιατί 

στην Ελλάδα ζούμε να μην ξέρουμε ελληνικά, δεν είναι σωστό αφού ζεις εδώ την 

γλώσσα αυτή πρέπει να μάθεις… αλλά δεν τα απαγόρευαν τα τραγούδια και τώρα αν 

θες τραγουδάς». 

 

 

Εικόνα 8. Το ηρώο των Προμάχων. Φωτογραφία Σοφία Μανουσαρίδου 

 

 Όλες αυτές οι αντιλήψεις μεταφέρονται στις κοινωνικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις του χωριού. Μέσα από τις πολιτισμικές πρακτικές αναδεικνύεται, όχι 

μόνο, η τοπική ταυτότητα αλλά και η συμπόρευση της με το εθνικό αφήγημα. Εκτός 

από τις γιορτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο σύλλογος κάθε καλοκαίρι, κοντά στην 
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εορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου, διοργανώνει ένα διήμερο Πολιτιστικό 

Αντάμωμα, στο οποίο συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα απ’ όλη την Ελλάδα. 

Στην εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε και η επιτόπια έρευνα. 

 Ήταν 2 Ιουλίου και πραγματοποιούνταν η δεύτερη μέρα των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων που διοργάνωνε ο Μορφωτικός Χορευτικός Σύλλογος. Ο χώρος που 

επιλέχθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό ήταν το γήπεδο του χωριού. Στην άκρη του γηπέδου 

υπήρχε μια εξέδρα, η οποία θα χρησιμοποιούνταν για τις χορευτικές παραστάσεις των 

συλλόγων. Στο ένα άκρο της είχε τοποθετηθεί, ως φόντο, ένα μεγάλο πάνελ, στο 

οποίο απεικονίζονταν το χωριό και μπροστά από αυτό μια ελληνική σημαία, ενώ στις 

δύο άκρες της εξέδρας είχαν τοποθετηθεί δυο σημαίες με το λογότυπο Πολιτισμός, 

Παράδοση, Ιστορία. Περιμετρικά της εξέδρας είχαν τοποθετηθεί τα τραπέζια και οι 

καρέκλες για τον κόσμο. Στο κέντρο υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι τοποθετημένο με 

διαφορετική διάταξη από τα υπόλοιπα, το οποίο προορίζονταν για το τραπέζι των 

επισήμων. Στους επίσημους συγκαταλέγονται ο δήμαρχος με τους αντιδημάρχους και 

ο πρόεδρος του χωριού. Στο χώρο, επίσης,  βρίσκονταν διάφοροι μικροπωλητές, ενώ 

στο άλλο άκρο του γηπέδου είχαν στηθεί οι πάγκοι όπου σερβίρονταν φαγητό και 

ποτό. Επιπρόσθετα, στην μια πλευρά του γηπέδου είχε στηθεί ένας επιπλέον πάγκος, 

απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να προμηθεύονται μόνο ποτά. 

 Η ώρα ήταν 8:30 μ.μ όταν άρχισαν να καταφθάνουν στο χώρο της εκδήλωσης 

μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων, κάποια απ’ τα οποία ήταν ήδη ντυμένα με την 

καθιερωμένη ενδυμασία, ενώ άλλα πήγαιναν στα αποδυτήρια του γηπέδου για να 

αλλάξουν. Σε λίγο ένα χορευτικό συγκρότημα ανέβηκε στην εξέδρα, για να 

πραγματοποιήσει μια πρόβα, το ίδιο έκανε και ένα άλλο συγκρότημα. Και ενώ ο 

κόσμος γέμιζε τον χώρο του γηπέδου, δίνονταν οι τελευταίες οδηγίες προς τα μέλη 

των χορευτικών συγκροτημάτων από τους υπεύθυνους χοροδιδασκάλους. Η 

ορχήστρα που πλαισίωνε το διήμερο των εκδηλώσεων είναι από την περιοχή και 

ονομάζεται Μακεδονικός Ήχος. 
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Εικόνα 9. Περιμένοντας την έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων στους Προμάχους. Φωτογραφία Σοφία 

Μανουσαρίδου 

 

 Λίγο πριν την έναρξη, απευθύνθηκα στον πρόεδρο του συλλόγου και του 

ζήτησα να μου δώσει κάποιες πληροφορίες, αλλά και την άδεια να βιντεοσκοπήσω 

την εκδήλωση, καθώς πιο πριν με είχε ενημερώσει η χοροδιδάσκαλος του συλλόγου 

ότι το χειμώνα είχαν έρθει από πάνω (από τα Σκόπια) άτομα και βιντεοσκοπούσαν 

την εκδήλωση Σούρβα χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι. Ο πρόεδρος, ο οποίος 

παράλληλα είναι και δημοτικός σύμβουλος στο δήμο, δέχτηκε με προθυμία να με 

εξυπηρετήσει. Από την αρχή της συνομιλία μας ήθελε να μου κάνει ξεκάθαρο, ότι ο 

σύλλογος είναι ΄΄ καθαρός ΄΄ (δηλαδή δεν έχει μικρόβια) και δεν έχει σχέση με 

αυτονομιστές, μάλιστα τόνισε ότι όταν κάποτε υπήρξε μια διχόνοια στο χωριό, ο ίδιος 

παρενέβη για να λύσει το πρόβλημα. Δήλωσε ότι είναι αυστηρός σε αυτά τα θέματα, 

γι’ αυτό και δεν επιτρέπει τραγούδια στο γλωσσικό ιδίωμα στις εκδηλώσεις. Επίσης, 

τόνισε το γεγονός, ότι ο σύλλογος είναι μέλος της πανελλήνιας ομοσπονδίας 

Μακεδονικών συλλόγων και ότι ο ίδιος κάνει αγώνα για την διαφύλαξη της 

παράδοσης τους.  

 Οι δηλώσεις του αυτές έδειχναν ότι υπήρχε ήδη μια έκρυθμη κατάσταση, η 

οποία αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν ο πρόεδρος του συλλόγου ανέβηκε στο 

βήμα για να μιλήσει. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά ειπώθηκαν χωρίς να γίνουν οι 

σχετικές ερωτήσεις, αλλά μόλις του αποκάλυψα ότι πραγματοποιώ μια έρευνα με 

θέμα τις πολιτισμικές πρακτικές του τόπου. Ενδεχομένως, είχε μεγάλη σημασία για 
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τον ίδιο, η εικόνα που θα αποκομίσω από τις εκδηλώσεις αλλά και από τον σύλλογο 

να είναι σύμφωνη με τους κυρίαρχους λόγους. Ακόμα και η δήλωση ότι ο σύλλογος 

είναι μέλος της ΠΟΠΣΜ αποδεικνύει μια τέτοια πρόθεση, καθώς η συμμετοχή των 

συλλόγων, όπως προείπαμε, στην ομοσπονδία συνεπάγεται την συμπόρευση τους με 

τον εθνικό λόγο. Παράλληλα, η καθαρότητα αυτή αφορούσε και το πρόσωπό του 

γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, όταν υπήρξε μια διαμάχη στο χωριό διευθέτησε το 

θέμα προσωπικά. 

 Το πρόγραμμα ξεκίνησε όταν στην εξέδρα ανέβηκαν δύο νεαρά άτομα, ένα 

αγόρι και ένα κορίτσι, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

Μιλούσαν διαδοχικά στο μικρόφωνο καλωσορίζοντας τον κόσμο και ευχαριστώντας 

τον που παρευρέθηκε στην δεύτερη ημέρα του πολιτιστικού ανταμώματος. Έπειτα, 

κάλεσαν τον πρόεδρο του συλλόγου για να δώσει το σύνθημα της εκκίνησης της 

εκδήλωσης. Ο πρόεδρος μόλις πήρε τον λόγο ζήτησε συγνώμη γιατί στη χθεσινή του 

ομιλία δηλαδή, την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων, ήταν αυστηρός. Ο λόγος γι’ αυτή 

την αυστηρότητα, όπως δήλωσε, ήταν ότι ένα διπλανό χωριό, το οποίο ενώ γνώριζε 

ότι ο σύλλογος των Προμάχων έχει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις, πραγματοποίησε 

γλέντι την ίδια ημέρα. Επίσης, το δεύτερο δυσάρεστο, κατά τον ίδιο, ήταν ότι στο 

γλέντι αυτό ακούστηκαν ξένα, ανθελληνικά και προπαγανδιστικά τραγούδια. Η 

ορχήστρα, η οποία πλαισίωσε το συγκεκριμένο γλέντι, προέρχεται από άλλη περιοχή 

του νομού Πέλλας και τα μέλη της είναι χαρακτηρισμένα ως αυτονομιστές. Τέλος ο 

πρόεδρος ευχαρίστησε την δημοτική αρχή, τους εθελοντές, αλλά και τα προμαχιώτικα 

νέα για τη βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων. Τα προμαχιώτικα νέα είναι μια 

διαδικτυακή σελίδα, την οποία διαχειρίζεται ένας άντρας από το χωριό. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια για να βγάλει το χωριό από την αφάνεια και 

για να συμβάλει στη διατήρησης της τοπικής παράδοσης. 

 Οι δύο παρουσιαστές της βραδιάς συνέχισαν τον λόγο τους με μια ιστορική 

αναδρομή, η οποία αφορούσε τις δράσεις αλλά και τους στόχους του συλλόγου. 

Ακολούθησε η παρουσίαση των χορευτικών συγκροτημάτων. Τα καλεσμένα 

χορευτικά συγκροτήματα προέρχονταν από την περιοχή της Αλμωπίας και την 

ευρύτερη περιοχή του Νομού Πέλλας. Αρχικά, ο οικοδεσπότης πολιτιστικός 

σύλλογος παρουσίασε δυο παιδικά τμήματα και οι χοροί που χορεύτηκαν ήταν Ραικο, 

Ζάραμο, Χασαπιά, Τικφέσκινο Προμάχων, Ρούντο Γιάκγνε, Σόφκα, Τρίτε Πάτα, 

Μπούκιτε Ραζβίβατ. Ακολούθησαν αλλά τρία χορευτικά συγκροτήματα που χόρεψαν 
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χορούς από διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως αυτή των Ποντίων, Θρακιωτών 

και Βλάχων, ενώ το πρόγραμμα της παρουσίασης των χορευτικών συγκροτημάτων 

έκλεισε το μεγάλο χορευτικό τμήμα του συλλόγου με τους χορούς αρραβωνιάσματα, 

Σαρακίνα, Πουσιτνίτσα, Αλωνιώτικο, Πουστσένο, Μουλάεβο και Συρτό. Το χορευτικό 

συγκρότημα λίγο πριν αποχωρήσει από τη σκηνή με το χορό Συρτό, κατέβηκε από 

την εξέδρα και συνέχισε το χορό κάτω στον ελεύθερο χώρο που είχε διαμορφωθεί για 

το γλέντι,  καλώντας τον κόσμο να συμμετέχει. 

 Ο σύλλογος, όπως με ενημέρωσε η χοροδιδάσκαλος, διαθέτει αρκετά 

χορευτικά τμήματα, κάποια από τα οποία χόρεψαν την πρώτη ημέρα των 

εκδηλώσεων. Μάλιστα κατά την έναρξη των εκδηλώσεων χόρεψαν όλα μαζί το 

Μακεδονία Ξακουστή. Πρόκειται για ένα τραγούδι, το οποίο έχει λάβει διαστάσεις 

ύμνου, καθώς χρησιμοποιείται ως εμβατήριο σε σχολικές γιορτές και εθνικές 

επετείους. Ως χορός εντάχθηκε στο σχολικό σύστημα το 1950 και έκτοτε 

χρησιμοποιείται από διάφορους φορείς και συλλογικότητες, που επιθυμούν να 

εκφράσουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας . 

 Η χοροδιδάσκαλος του συλλόγου, η οποία είναι από το χωριό και ασκεί τη 

διδασκαλία ως δεύτερο επάγγελμα, διδάσκει χορό και σε αλλά χωριά της περιοχής. 

Όμως, όπως ανέφερε και η ίδια, αντιμετωπίζει διαφορετικά τον κάθε σύλλογο της και 

καταφέρνει να προσαρμόζεται στις περιστάσεις. Για παράδειγμα, σε ένα διπλανό 

χωριό, όπου διδάσκει χορό, όταν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και παίζονται 

τραγούδια, τα οποία έχουν πολιτικό περιεχόμενο και θεωρούνται ανθελληνικά, δεν 

συμφωνεί με τις επιλογές του συλλόγου, αλλά κάνει τη δουλειά της, δηλαδή, 

παρουσιάζει τα χορευτικά συγκροτήματα και μετά αποχωρεί χωρίς να συμμετέχει στο 

γλέντι που πραγματοποιείται. Ωστόσο, της αρέσει να ακούει τα τοπικά τραγούδια από 

τους μεγαλύτερους και δεν συμφωνεί με όλες τις απαγορεύσεις των τραγουδιών που 

ανήγγειλε η ΠΟΠΣΜ. Ανέφερε ως παράδειγμα τον χορό Σόφκα που θεωρείται από 

κάποιους νεοφερμένος σκοπός, ενώ αυτή πιστεύει ότι είναι παραδοσιακός χορός της 

περιοχής της Γουμένισσας και μάλιστα τον συμπεριλαμβάνει και στις χορευτικές της 

παραστάσεις. 

 Περίπου στις δώδεκα το βράδυ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των χορευτικών 

συγκροτημάτων και η βραδιά συνεχίστηκε με γλέντι. Ο πρώτος χορός που χορεύτηκε 

ήταν ο Συρτός, ακολούθησε το Πουστσένο και έπειτα η Σόφκα. Τα περισσότερα 

άτομα που πρωτοστατούσαν στη χορευτική διαδικασία ήταν νεαρής ηλικίας. Σε μία 
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ώρα περίπου ο περισσότερος κόσμος είχε αποχωρήσει και οι εναπομείναντες στον 

χώρο ήταν νεαρά άτομα από το χωριό, αλλά και από διπλανά χωριά. Το πρόγραμμα 

συνεχίστηκε με ποντιακούς χορούς, όπως Καζάσκα, Τικ, Κότσαρι. Ακολούθησε ο 

Συρτός, όπου ακούστηκαν μια σειρά από τραγούδια με ελληνικό στίχο, αλλά και 

θρακιώτικοί χοροί, όπως Ζωναράδικο, Σούστα κ.α. Σε όλους τους χορούς συμμετείχαν 

άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία άνηκαν σε κάποιο χορευτικό συγκρότημα. Έπειτα, το 

γλέντι συνεχίστηκε για λίγο ακόμα με ντόπιους χορούς, όπως Πατρούνινο, Ράικο, 

Γκάιντα κ.α.  

 

5.1.2 Η διαμόρφωση της τοπικότητας  μέσα από την πολλαπλότητα 

 

 Μια βδομάδα αργότερα στις 8-9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο χωριό Όρμα, 

ένα διήμερο εκδηλώσεων. Η Όρμα βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Βόρας 

(Καιμάκτσαλαν), ΒΔ της Αριδαίας και αριθμεί 641 κατοίκους (απογραφή 2011). Το 

χωριό αποτελεί έναν τουριστικό προορισμό, καθώς βρίσκεται δύο χιλιόμετρα από τα 

ιαματικά λουτρά Πόζαρ και διαθέτει εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια και 

ξενοδοχεία. Οι κάτοικοι του χωριού, εκτός του τουρισμού, ασχολούνται με τη 

γεωργία και την υλοτομία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Τρέσινο και 

άλλαξε σε Όρμα το 1925. Σύμφωνα με τον τοπικό λόγο, η ονομασία Όρμα 

προέρχεται από τα ορμητικά νερά του ποταμού Μπέλιτσα που διέρχεται το χωριό. 

Μια δεύτερη εκδοχή αναφέρει ότι η ονομασία οφείλεται σε όρμο που δημιούργησε η 

θάλασσα, η οποία τότε έφτανε έως την Αλμωπία. Μάλιστα, εικάζεται ότι οι αρχαίοι 

Μακεδόνες προμηθεύονταν την ξυλεία για τις σάρισσες τους από το μαύρο δάσος, 

που βρίσκεται πάνω από το χωριό. Έτσι, κατά τη διαδικασία μετονομασίας των 

οικισμών, οι κρατικοί φορείς τοποθέτησαν τη σημερινή Όρμα στη θέση της αρχαίας 

Μακεδονικής πόλης Όρμη (κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί).  

 Σε αντιπαράθεση με το χωριό των Προμάχων, η τοπική ταυτότητα των 

κατοίκων της Όρμας, σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, αναδεικνύεται μέσα από το 

αρχαίο Μακεδονικό παρελθόν της. Η αναφορά αυτή έχει μια βαρύτητα και αποδίδει 

ένα διαφορετικό νόημα στο χωριό, το οποίο αποκτά κύρος και αξία, μέσα από τη 

συμβολή του στο Μακεδονικό παρελθόν. Παράλληλα, η σύνδεση με το παρελθόν 

επιδιώκει και την σύνδεση των ανθρώπων με τον τόπο και τα προαιώνια εδαφικά 

τους δικαιώματα. Επομένως, στην πρώτη περίπτωση, η σύνδεση της τοπικότητας με 



108 
 

την εθνικότητα επιτυγχάνεται μέσω της συμβολής των κατοίκων του χωριού στον 

απελευθερωτικό αγώνα (1912), ενώ στην δεύτερη περίπτωση η τοπικότητα 

αναδεικνύεται και συνδέεται με την εθνικότητα μέσα από το Μακεδονικό παρελθόν. 

 Στο χωριό συνυπάρχουν δυο σύλλογοι, ο σύλλογος γυναικών, με έτος ίδρυσης 

το 2010 και ο σύλλογος Νέων Όρμας με έτος ίδρυσης το 2013. Οι δύο αυτοί σύλλογοι 

συνδιοργανώνουν την γιορτή κάστανου που πραγματοποιείται το φθινόπωρο και το 

έθιμο Κόλιντα και Σούρβα Μπάμπω, γιορτές που όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, 

πραγματοποιούνται την περίοδο των Χριστουγέννων. Επίσης, την περίοδο της 

αποκριάς πραγματοποιούν το έθιμο της Σίρνιτσας. Σύμφωνα με ερευνητή- 

χοροδιδάσκαλο του χωριού, το έθιμο επιτελούνταν μέχρι και την δεκαετία του 1960 

στο χωριό και είχε βαθιά λατρευτική και μαγική έννοια.  

 Κατά το έθιμο, την Κυριακή της Τυρινής πριν αρχίσει να νυχτώνει, ομάδες 

χωρικών που χωρίζονταν κατά γειτονιά, άναβαν φωτιές στους γύρω λόφους και στα 

σταυροδρόμια με κλαδιά κέδρου, αλλά και με ότι άλλο παλιό εύρισκαν. Οι φωτιές 

γίνονταν πολύ μεγάλες και φώτιζαν παντού με σκοπό την απομάκρυνση του κακού 

και την κάθαρση της κάθε επιδημίας. Παράλληλα, κάποιοι ντύνονταν μασκαράδες 

και κουδουνάδες και έτρεχαν από φωτιά σε φωτιά. Όταν χαμήλωναν οι φωτιές 

πηδούσαν πάνω από αυτές για το καλό, όπως έλεγαν, της νέας αγροτικής περιόδου. 

Αργά το βράδυ καθόντουσαν γύρω από την φωτιά έτρωγαν, έπιναν και 

τραγουδούσαν, ενώ φεύγοντας έπαιρναν μαζί τους λίγη στάχτη από την φωτιά, είτε 

για να την σκορπίσουν στους αγρούς, για να είναι περισσότερο έφοροι, είτε για να 

την απλώσουν στο κοτέτσι για να γεννούν οι κότες πιο πολλά αυγά. Πριν λίγα χρόνια, 

όπως δήλωσε ο ίδιος, αποφάσισε να επαναφέρει το έθιμο αυτό, όμως με διαφορετική 

μορφή. Το έθιμο πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού με το άναμμα μιας 

μεγάλης φωτιάς, αλλά και με την συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων. Πλέον το 

έθιμο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα (Κόλιντα - Σούρβα Μπάμπω), πραγματοποιούνται 

στην πλατεία του χωριού, ως πόλος έλξης όχι μόνο των τοπικών αλλά και τουριστών. 

 

5.1.3 Οι εκδηλώσεις των Νέων Όρμας 

 

 Οι διήμερες εκδηλώσεις, όπου έγινε και η καταγραφή, διοργανώθηκαν από το 

σύλλογο Νέων Όρμας και έλαβαν χώρα στις 8 και 9 Ιουλίου στο δημοτικό σχολείο 

του χωριού. Την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων ο προαύλιο χώρος του σχολείου είχε 
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γεμίσει. Τα τραπέζια και οι καρέκλες είχαν στηθεί περιμετρικά, ενώ υπήρχε και ένα 

τραπέζι ξεχωριστό σε διαφορετική διάταξη το οποίο προοριζόταν για τους επίσημους. 

Η ορχήστρα που πλαισίωνε τη βραδιά ονομάζεται Πρίμα Βίστα και ένας μουσικός 

της κατάγεται από το χωριό και είναι μέλος του συλλόγου νέων.  Ο στόχος του 

συλλόγου, όπως μου ανέφερε ο πρόεδρος του, είναι η διατήρηση της τοπικής 

παράδοσης. Αν και ο σύλλογος δεν έχει χορευτική ομάδα πραγματοποιεί πολιτιστικές 

εκδηλώσεις όπου καλεί χορευτικά συγκροτήματα από άλλα χωριά και περιοχές.  

 Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του προέδρου, ο οποίος αμέσως 

έδωσε το λόγο στην παρουσιάστρια της βραδιάς, μια νεαρή κοπέλα από το χωριό. Η 

παρουσιάστρια ενημέρωσε το κοινό για τις δράσεις του συλλόγου, αλλά και για τους 

στόχους που έχει θέσει ο σύλλογος από το ξεκίνημά του. Έπειτα, παρουσίασε τα 

καλεσμένα χορευτικά συγκροτήματα, το πρώτο ήταν από μια κωμόπολη που ανήκει 

σε διπλανό Δήμο, ενώ το δεύτερο από το διπλανό χωριό το Λουτράκι. Σύμφωνα με 

την παρουσιάστρια, τα χορευτικά συγκροτήματα θα χόρευαν χορούς Μακεδονίας. 

Εκφράσεις τέτοιου τύπου υποδηλώνουν μια τοπικότητα, η οποία συγχρόνως, 

αποκλείει άλλους πληθυσμούς, που ζούνε στην περιοχή, όπως Πόντιους, 

Μικρασιάτες, Βλάχους και Θρακιώτες. 

 Μόλις ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του και το δεύτερο χορευτικό συγκρότημα, 

πήρε το λόγο ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Λουτρακίου και αφού 

ευχαρίστησε το σύλλογο νέων για την πρόσκληση, ενημέρωσε τον κόσμο για τις 

δράσεις του χωριού του. Κάλεσε όλο τον κόσμο στο 6ο φεστιβάλ τραγουδιού  το 

οποίο διεξάγετε κάθε χρόνο στο Πόζαρ, αλλά και στις εκδηλώσεις του πολιτιστικού 

συλλόγου τα Ποζαρίτικα, τα οποία πραγματοποιούνται το τελευταίο σαββατοκύριακο 

του Αυγούστου. 

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές, τους χορηγούς 

και έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσει το γλέντι. Ο πρώτος χορός που παίχτηκε ήταν ο 

Συρτός, ενώ ακολούθησαν Πουστσένο, Ζάραμο, Σόφκα και Ράικο. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες στον χορό ήταν νέοι, οι οποίοι άνηκαν σε κάποιο χορευτικό 

συγκρότημα. Κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκδήλωσης, έφτασε ο δήμαρχος 

συνοδευόμενος από έναν δημοσιογράφο, ο οποίος διατηρεί διαδικτυακή εφημερίδα 

με νέα ποικίλης ύλης. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος συνηθίζει να ακολουθεί τον 

δήμαρχο ή κάποιο άλλο πρόσωπο της δημοτικής αρχής στις εξορμήσεις τους, 

αποθανατίζοντας την παρουσία τους αλλά και τους λόγους τους σε κάθε εκδήλωση. 
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Τον δήμαρχο υποδέχτηκε η πρόεδρος του συλλόγου γυναικών του χωριού. Πλέον, 

στο τραπέζι των επισήμων κάθονταν ο δήμαρχος, ο πρόεδρος του χωριού, ο 

δημοσιογράφος και η βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος του Νομού Πέλλας. 

 Σε λίγο, η ορχήστρα σταμάτησε, καθώς δόθηκε βήμα στο δήμαρχο για να 

μιλήσει. Ο δήμαρχος μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο δήμος έχει πλούσια πολιτιστική 

δράση και ότι η Αλμωπία θα πρέπει να χαρακτηριστεί πολιτιστική πρωτεύουσα του 

Νομού Πέλλας. Αμέσως μετά πήρε το λόγο η βουλευτής, η οποία αναφέρθηκε σε 

ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και στην επιτυχία της κυβέρνησης 

να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των αγροτών όταν τη χρειάστηκαν. Η 

βουλευτής, όπως με ενημέρωσε αργότερα ο πρόεδρος του συλλόγου, δεν ήταν 

καλεσμένη, ωστόσο, η παρουσία της δεν τους εξέπληξε, καθώς συνηθίζεται πολιτικά 

πρόσωπα να επισκέπτονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και να βγάζουν λόγο. Μετά τις 

ομιλίες, η ορχήστρα ξεκίνησε παίζοντας Συρτό, ο δήμαρχος, όπως και η βουλευτής, 

σηκώθηκαν να χορέψουν με την συνοδεία, πάντα, της προέδρου και των άλλων 

μελών του συλλόγου των γυναικών, ακολούθησε αρκετός κόσμος.  

 Μετά από λίγη ώρα, αφού ο δήμαρχος είχε αποχωρήσει, η ορχήστρα έπαιξε 

Συρτό με τη συνοδεία τραγουδιού. Οι συμμετέχοντες, που χόρευαν και τραγουδούσαν 

τους σκοπούς, ήταν κυρίως νέοι. Ακολούθησαν οι σκοποί Σόφκα, Βέταρ 

Μπουντινάλο, Βιένα λόζα, Μακεντόντσκο Ντεβόιτσε, ρουμ ντουμ ντουμ, Σούμιτε 

Μπούκιτε, Σόφκα, Κάτε Κατερίνο κ.α, και όλα με την συνοδεία τραγουδιού. Ο 

τραγουδιστής είχε απέναντί του ένα ντοσιέ με τους στίχους των τραγουδιών, το οποίο 

συμβουλευόταν τακτικά. 

 Όπως με πληροφόρησε ο πρόεδρος του συλλόγου, τα μέλη αποφάσισαν μετά 

από συνέλευση, να εισαγάγουν το τραγούδι στην εκδήλωση με την προϋπόθεση να 

μην παιχτεί κανένα τραγούδι με πολιτικό περιεχόμενο. Ωστόσο, ο λόγος που δεν 

παίχτηκε από νωρίς το τραγούδι ήταν γιατί ήθελαν να σεβαστούν τη δημοτική αρχή 

να μην τη φέρουν σε δύσκολη θέση, όπως επίσης και τον κόσμο, ο οποίος έρχεται 

από μακριά και θα μπορούσε να το παρεξηγήσει. Την ίδια στάση τηρούν και στη 

γιορτή κάστανου, που διοργανώνεται το φθινόπωρο, οι σκοποί δεν συνοδεύονται από 

τραγούδι για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις από τους τουρίστες. 

 Μέλος της ορχήστρας, ανέφερε πως ο ίδιος παίζει και τραγουδάει τα πάντα 

όμως πηγαίνει πάντα σύμφωνα με τις διαταγές του συμβουλίου ενός συλλόγου. Έχει 

χρηματιστεί για να παίξει σκοπούς, όμως αρνήθηκε γιατί είχε άλλες εντολές. 
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Μάλιστα σχολίασε το γεγονός πως αρκετοί ορμιώτες νέοι το παίζουν έλληνες στα 

γλέντια του χωριού, ενώ σε άλλα, εκτός χωριού το παίζουν μακεδόνες. Πιστεύει ότι 

οι νέοι σήμερα αντιδρούν και ξεσπούν εξαιτίας της πίεσης που δέχτηκαν οι ντόπιοι 

από το κράτος όλα αυτά τα χρόνια. Σχετικά με τα ξενόφερτα τραγούδια, δήλωσε ότι 

θα τραγουδήσει τραγούδια από γειτονικές χώρες, όπως θα τραγουδούσε ένα αγγλικό 

κομμάτι. Ακόμα, ανέφερε το γεγονός ότι όλα τα απαγορευμένα τραγούδια έχουν 

ελκυστική μελωδία και προκαλούν τους νέους να τα τραγουδήσουν και να τα 

χορέψουν. 

 

 

Εικόνα 10. Φωνητικές εκτελέσεις κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων των νέων Όρμας. Φωτογραφία Σοφία 

Μανουσαρίδου 

 

 Τη δεύτερη ημέρα η ορχήστρα που έπαιζε ονομάζεται Χάλκινα Ηχοχρώματα 

μέλος της οποίας κατάγεται, επίσης, από το χωριό, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται 

και στον σύλλογο Νέων. Ένα από τα καλεσμένα χορευτικά συγκροτήματα, ήταν και ο 

σύλλογος γυναικών του χωριού. Στο τραπέζι των επισήμων τη δεύτερη ημέρα δεν 

παρευρέθηκε ο δήμαρχος, καθώς έπρεπε να παραστεί σε άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες 

γινόντουσαν παράλληλα στην περιοχή. Αφού ολοκλήρωσαν την παρουσίαση τους τα 

χορευτικά συγκροτήματα, ξεκίνησε το γλέντι. Από την πρώτη στιγμή η ορχήστρα 

ξεκίνησε να τραγουδάει. Μεταξύ των σκοπών που παίχτηκαν ήταν Βιένα λόζα, Κάτε 
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Κατερίνο, συρτός, Ιμπραίμ Χότζα, Πουστσένο, Ζάραμο, Συρτός, Μπαιντούσκινο, 

Ζάραμο, Γκάιντα, Βέταρ Μπουντουινάλ, ρουμ ντουμ ντουμ. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες γνώριζαν τους στίχους των τραγουδιών και πολλές φορές κατά την 

διάρκεια του χορού ύψωναν τα χέρια τους ψηλά. Κάποια στιγμή μια κοπέλα από ένα 

διπλανό χωριό παρήγγειλε ένα τραγούδι από την ορχήστρα, το οποίο όμως δεν 

παίχθηκε γιατί θεωρήθηκε απαγορευμένο. Η ορχήστρα, όπως και εχθές, είχε εντολή 

από το συμβούλιο του συλλόγου να αποφύγει τραγούδια με πολιτικό περιεχόμενο που 

μιλούν για την αυτονομία της Μακεδονίας. Ωστόσο, αρκετοί σκοποί που παίχθηκαν 

και τις δυο ημέρες θεωρούνται απαγορευμένοι από την ομοσπονδία. 

 Μιλώντας με τα μέλη της ορχήστρας ανέφεραν ότι είναι σύνηθες κάθε φορά 

που παίζουν σε μια εκδήλωση κάποια άτομα να τους ζητούν να παίξουν 

συγκεκριμένες μελωδίες, τότε ανάλογα με τη «γραμμή» που έχουν πάρει από το 

διοικητικό συμβούλιο παίζουν ή όχι τους σκοπούς αυτούς.  

 «Πλέον όλες οι ορχήστρες δουλεύουν με πρόγραμμα που δίνει ο σύλλογος. 

Δηλαδή θα μας πει ένας σύλλογος πρώτον δεν θα τραγουδήσετε η θα τραγουδήσετε όταν 

θα σας πω εγώ μετά από κάποια ώρα και αν θα τραγουδήσετε θα πείτε τραγούδια 

παραδοσιακά και αν πείτε μερικά ξενόφερτα να μην έχουν πολίτικο περιεχόμενο.. Η 

νεολαία γνωρίζει μόνο μουσική ότι αρέσει στα αυτιά της αυτό γουστάρει και θέλει να 

χορεύει χωρίς να ψάχνεται.. ένα τμήμα της έχει κάποιες γνώσεις ένα άλλο είναι πιο 

φανατισμένο με το μακεδονικό και ζητά κάποια τραγούδια..  η αλήθεια είναι ότι, ότι πιο  

κακό λέει το τραγούδι τόσο πιο ωραία μουσικά είναι. Γιατί είναι τραγούδια φτιαγμένα 

από στιχουργούς και συνθέτες, άρα έχουν μια ωραία μελωδία και περνάει..  είναι 

ωραία τραγούδια ελκυστικά». 

 

5.1.4 Η εκδήλωση των γυναικών της Όρμας 

 

 Η επόμενη εκδήλωση στο ίδιο χωριό, πραγματοποιήθηκε από το σύλλογο 

γυναικών της Όρμας στις 19 Αυγούστου. Η εκδήλωση των γυναικών στην Όρμα είναι 

μια ετήσια γιορτή, όπως την ονομάζουν οι ίδιες, με τίτλο Αυγουστιάτικο φεγγάρι 

παρέα με το σύλλογο Γυναικών Όρμας. Ο σύλλογος στεγάζεται σε ένα οίκημα στην 

πλατεία του χωριού, το οποίο λειτουργούσε ως σπίτι του παιδιού. Έπειτα, ο δήμος 

τους το παραχώρησε και έκτοτε ο χώρος αυτός έχει γίνει όχι μόνο ένας τόπος 

καθημερινής συγκέντρωσης για τις γυναίκες αλλά λειτουργεί και ως μουσείο, καθώς 
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φιλοξενεί παλιά εργαλεία, οικιακά σκεύη, παλιές ενδυμασίες, έπιπλα κ.α. Ο 

σύλλογος, όπως οι ίδιες μου ανέφεραν, είναι ένας τρόπος διαφυγής από την 

καθημερινότητα, ένας τρόπος διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ωστόσο, προσφέρουν 

και κοινωνικό έργο μέσα στο χωριό, καθώς βοηθούν σε διάφορες περιστάσεις. 

 Η ορχήστρα που πλαισίωνε την εκδήλωση, η Πρίμα Βίστα, ήταν η ίδια που 

έπαιξε πριν λίγες ημέρες στις εκδηλώσεις των νέων του χωριού. Η εκδήλωση έλαβε 

χώρα στην κεντρική πλατεία μπροστά από το οίκημα που φιλοξενεί τον σύλλογο των 

γυναικών. Η εικόνα της πλατείας είναι ιδιαίτερα γραφική, καθώς δίπλα από αυτήν 

κυλάει ένα ποτάμι, το οποίο διασχίζει όλο το χωριό. Όλα τα τραπέζια στήθηκαν 

περιμετρικά γύρω από ένα στρόγγυλο τσιμεντένιο παρτέρι, αφήνοντας ένα περιθώριο 

όπου θα χόρευαν τα χορευτικά συγκροτήματα και μετά ο κόσμος. Στην πλευρά του 

κτιρίου στήθηκε το τραπέζι των επίσημων που συμπεριλάμβανε τον πρόεδρο του 

χωριού, τον παπά, τον δήμαρχο και τη βουλευτή του νομού. 

 Η πλατεία γέμισε με κόσμο όλων των ηλικιών και το πρόγραμμα ξεκίνησε. 

Μια νεαρή κοπέλα η οποία ήταν η παρουσιάστρια της βραδιάς, ξεκίνησε να μιλά στο 

μικρόφωνο, καλωσορίζοντας τον κόσμο. Αμέσως, κάλεσε την πρόεδρο του συλλόγου 

για να καλωσορίσει με την σειρά της τον κόσμο που βρισκόταν εκεί και να σημάνει 

την έναρξη της εκδήλωσης. Η παρουσίαση των χορευτικών συγκροτημάτων ξεκίνησε 

με το χορευτικό τμήμα του συλλόγου, το οποίο αποτελείται κυρίως, από γυναίκες 

μεγαλύτερης ηλικίας. Η χορευτική δραστηριότητα των γυναικών της Όρμας φαίνεται 

από παλιές φωτογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν τις μητέρες και θείες των σημερινών 

μελών του χορευτικού συγκροτήματος να χορεύουν σε οργανωμένες χορευτικές 

εκδηλώσεις και κοινωνικές περιστάσεις. Το συγκρότημα αυτό ήταν άτυπο, δηλαδή, 

δεν λειτουργούσε στο πλαίσιο κάποιου πολιτιστικού συλλόγου. Μάλιστα οι φορεσιές 

που φορούσαν, ήταν οι προσωπικές τους ενδυμασίες και όχι ρούχα ραμμένα γι’ αυτό 

το σκοπό, όπως συμβαίνει σήμερα.  

 Το χορευτικό συγκρότημα των γυναικών χόρεψε τους χορούς Σαρακίνα, 

Κρίβο, Τικφέσκο, Ράμνα - Γκάιντα και Στάνκαινα. Μόλις ολοκλήρωσαν το 

πρόγραμμά τους, κλήθηκε ο δήμαρχος, για να προσφέρει την ανθοδέσμη σε μια από 

τις κυρίες που χόρευε. Ο δήμαρχος παίρνοντας το λόγο δήλωσε 

«..ο δήμος μας είναι ο πιο δραστήριος πολιτιστικά καθώς διοργανώνονται πολλές 

εκδηλώσεις, αυτό δείχνει ότι τηρούμαι την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα μας πιστά 

και δεν αλλοιώνουμε σε κανένα κομμάτι την ιστορία μας και την ιστορική συνείδηση 
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μας. Είναι αδιαπραγμάτευτο πράγμα όσο και αν κάποιοι θέλουν να κυλήσουν στον 

κατήφορο της αγνωσίας και ανιστορισιάς δεν θα τους ακολουθήσουμε και θα δείτε ότι 

θα νικήσει η αλήθεια. Δεν πουλάμε την τοπική μας παράδοση, δεν θα προδώσουμε τους 

ανθρώπους που πολέμησαν και μάτωσαν για μας. Είμαστε περήφανοι γι αυτούς, όσο 

και αν θέλουν κάποιοι να διαστρεβλώσουν και κρύβονται. Που είναι η παρουσία τους.. 

δεν υπάρχουν πουθενά σε καμία εκδήλωση.. πως στηρίζουν αυτή την ιστορική συνέχεια, 

πότε μίλησαν για τους ανθρώπους που πολέμησαν στα βουνά.. πότε τους στήριξαν 

αυτούς τους ανθρώπους.. υπηρετούν τα προσωπικά τους συμφέροντα». 

 Ο λόγος του δημάρχου είχε έντονο ύφος και ο ίδιος επέλεξε να κάνει αυτή την 

αναφορά με αφορμή την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γαρέφι στις 29 

Ιουλίου από την αθλητική ομάδα του χωριού. Ο δήμαρχος από την ημέρα εκείνη και 

έπειτα, σε όσες εκδηλώσεις έπαιρνε το λόγο, έκανε αναφορά στο συμβάν, ενώ άφηνε 

αιχμές για τους ανθρώπου που στηρίζουν και συμμετέχουν σε παρόμοιες εκδηλώσεις 

 «..δεν θα σταματήσω να μιλώ και δεν θα ξεχάσω ότι κατάγομαι από ανθρώπους 

οι οποίοι πολέμησαν στα βουνά και στην πόλη της Αριδαίας για να ελευθερωθεί αυτός ο 

τόπος. Δέχομαι πολλά πυρά το τελευταίο διάστημα.. λένε ότι μιλώ πολύ, λέω όμως την 

αλήθεια πάντα και πρέπει αυτή η αλήθεια να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα 

παίξουμε σκοπιμότητες και δεν θα πουλήσουμε αυτούς τους ανθρώπους τους 

προγονούς, τους παππούδες μας, τους ανθρώπους που λέω πάντα δεν ήξεραν ελληνικά 

αλλά πολέμησαν για την Ελλάδα..»  

 Η δήλωση ότι η πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων αποδεικνύει την τήρηση 

των παραδόσεων και των εθίμων, χωρίς να αλλοιώνονται, υποκύπτει σε 

αμφισβητούμενες θεωρήσεις του πολιτισμού. Όμως αναρωτιόμαστε, πόσο πιστοί 

είναι οι σύλλογοι στην υποτιθέμενη αναλλοίωτη παράδοση, όταν χρησιμοποιούνται 

στις εκδηλώσεις τους, μουσικά όργανα, όπως για παράδειγμα ηλεκτρικό μπάσο, 

ντραμς και σαξόφωνο ή τα χορευτικά συγκροτήματα εκτελούν φιγούρες, οι οποίες 

θεωρητικά ξεφεύγουν από τα δεδομένα της παράδοσης. Επιπλέον, η δήλωση αφήνει 

να εννοηθεί ότι μέσα από τις πολιτισμικές πρακτικές αναδεικνύεται ο πατριωτισμός 

και η εθνική συνείδηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προδοσία της παράδοσης 

συνεπάγεται την προδοσία του τόπου και κατ’ επέκταση, προδοσία του έθνους. Ο 

λόγος αυτός αποτελεί έναν κυρίαρχο λόγο, ο οποίος φαίνεται να χρησιμοποιείται, όχι 

μόνο για να τονώσει την τοπική και εθνική συνείδηση των παρευρισκόμενων αλλά 



115 
 

και για να τρομοκρατήσει τους ΄΄ άλλους ΄΄ αυτούς τους οποίους αν και ζούνε 

ανάμεσά τους δεν εμφανίζονται πουθενά, γιατί κρύβονται.  

 Η έντονη προσκόλληση στο παρελθόν, η οποία φαίνεται από την επανάληψη 

εκφράσεων όπως «οι άνθρωποι που πολέμησαν στα βουνά», αποδεικνύει την ανάγκη 

σύνδεσης μ’ ένα ένδοξο παρελθόν, μέσα από το οποίο θα καταφέρουν να 

αντιπαρατεθούν στου άλλους και να αποδείξουν την ελληνική συνείδηση των 

ανθρώπων του τόπου. Η εμμονή αυτή στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, αποσιωπά 

άλλες πτυχές της ιστορίας, οι οποίες καλλιέργησαν και καθόρισαν τις αντιλήψεις των 

σημερινών κατοίκων του χωριού. Σύμφωνα με τις περισσότερες αφηγήσεις, αυτό που 

έχει μείνει έντονα χαραγμένο στη μνήμη των ανθρώπων, δεν είναι τόσο ο αγώνας για 

την απελευθέρωση του τόπου, αλλά ο αγώνας των ίδιων ή των γονέων τους, ώστε να 

μπορέσουν να ενταχθούν και να γίνουν αποδεκτοί από το ελληνικό κράτος. Στο 

πλαίσιο αυτό ακόμα και οι πολιτισμικές πρακτικές θεωρήθηκαν προβληματικές. 

Όπως ανέφερε και ο δήμαρχος, οι άνθρωποι αυτοί αν και δεν ήξεραν ελληνικά 

πολέμησαν για την Ελλάδα. Η έκφραση αυτή, η οποία χρησιμοποιείται συχνά, 

αντισταθμίζει την όποια αμφιβολία τίθεται και αφορά την εθνική συνείδηση των 

Ντόπιων. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η τοπική ταυτότητα συγκροτείται σύμφωνα με 

την εθνική ταυτότητα. Σε κάθε δύσκολη στιγμή όπου κλονίζεται η ελληνικότητα του 

τόπου και των ανθρώπων του (βλ. ημέρα μνήμης στο Γαρέφι), το παρελθόν 

επιστρατεύεται για να υπενθυμίσει σε όλους τον αγώνα των προγόνων. Ο αγώνας 

αυτός, ο οποίος θεωρείται ιερός, συνδέει την τύχη του τόπου και των κατοίκων του με 

αυτή του κράτους και του έθνους.      

 Ο δήμαρχος κλίνοντας το λόγο του τόνισε πως ο σύλλογος των γυναικών 

κοσμεί το χωριό και η συμβολή του στο χωριό, στον τουρισμό, στον πολιτισμό του 

δήμου είναι σημαντική, γι’ αυτό και δεσμεύεται να τον βοηθήσει όσο μπορεί. Η 

πρόεδρος που στεκόταν δίπλα του καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του έγνεφε 

καταφατικά το κεφάλι της και καταχειροκροτούσε τα όσα έλεγε ο δήμαρχος, 

δείχνοντας την ικανοποίηση της, αλλά και την ευχαρίστησή της από την γενναιόδωρη 

προσφορά του. Όπως ανέφερε άλλωστε, σε προσωπική συζήτηση, όλα αυτά τα 

χρόνια που λειτουργεί ο σύλλογος, συνεργάζονται άψογα μαζί του, είτε είναι ο 

τωρινός, είτε θα είναι κάποιος άλλος αργότερα, καθώς αυτές δεν ενδιαφέρονται 

μόνογια την πρόοδο του συλλόγου αλλά και του χωριού.  
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 Η πρόεδρος ευχαρίστησε τον δήμαρχο και η παρουσίαση χορευτικών 

συγκροτημάτων συνεχίστηκε με άλλους τρείς συλλόγους, οι δύο από την περιοχή της 

Αλμωπίας και ο τρίτος από την ευρύτερη περιοχή του Νομού. Σε κάθε σύλλογο μετά 

το τέλος της παρουσίασης του, προσφέρονταν μια ανθοδέσμη. Όλοι όσοι πρόσφεραν 

τις ανθοδέσμες στους αντίστοιχους συλλόγους, ύστερα από πρόσκληση της 

παρουσιάστριας, ήταν πρόσωπα της αυτοδιοίκησης. Τα πρόσωπα αυτά εκθείασαν με 

την σειρά τους, όπως και ο δήμαρχος, τις γυναίκες του συλλόγου για την δράσης τους 

και την προσφορά τους, κατατάσσοντας τον σύλλογο στον καλύτερο στην περιοχή 

της Αλμωπίας.  

 Στον τελευταίο χορό του τελευταίου χορευτικού συγκροτήματος, που ήταν ο 

Συρτός, σηκώθηκε και ο κόσμος να χορέψει, σηματοδοτώντας έτσι, την έναρξη του 

γλεντιού. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με χορούς όπως, Πουστσένο, Ζάραμο, 

Στάνκαινα, Λένο Μόμε, Σόφκα, Τρίτε Πάτα, Τικφέσκινο, Γκάιντα. Ενώ πιο αργά 

παίχτηκαν θρακιώτικοι, ποντιακοί και ηπειρώτικοι σκοποί. Όλοι οι σκοποί που 

παίχτηκαν από την πληθυσμιακή ομάδα των Ντόπιων ήταν χωρίς τραγούδι. Η 

απόφαση αυτή πάρθηκε από το συμβούλιο του συλλόγου. Όπως δήλωσαν τα μέλη 

του συμβουλίου, δεν ήθελαν να εντάξουν το τραγούδι  στο πρόγραμμά τους γιατί 

ποτέ δεν ακουγόταν δημόσια παρά μόνο σε ιδιωτικούς χώρους «…κάθε Κυριακή στην 

πλατεία του χωριού που είχε όργανα έπαιζαν μόνο τον σκοπό, ποτέ δεν 

τραγουδούσαν..» έτσι και αυτές παραμένουν πιστές, όπως λένε, σε ότι γινόταν παλιά 

και δεν έχουν την ανάγκη να τραγουδήσουν.  
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Εικόνα 11. Εκδήλωση γυναικών Όρμας. Φωτογραφία από την τοπική διαδικτυακή εφημερίδα aridaia news 

 

 Σύμφωνα με τον χοροδιδάσκαλο του συλλόγου της Όρμας, ο οποίος 

κατάγεται από το Γαρέφι, αυτό που συμβαίνει με το τραγούδι, ίσως να οφείλεται στην 

πίεση που δέχτηκαν οι Ντόπιοι για να μην μιλούν και να μην τραγουδούν στο τοπικό 

τους ιδίωμα. Ωστόσο, συνδέει το τραγούδι με την ηλικία, αναφέροντας ότι η νεολαία 

είναι αυτή που σήμερα αναζητάει περισσότερο το τραγούδι «..όταν ήμουν νέος 

τραγουδούσαμε, δεν κοιτούσαμε πολύ τι είναι και από πού είναι.. τραγουδούσαμε και 

σκοπιανά τραγούδια.. όλοι οι χοροί μας είχαν και τραγούδι αλλά δυστυχώς δεν τα 

έχουμε όλα... οι παλιοί την γλώσσα που μιλούσαν δεν την έλεγαν μακεδονική αλλά 

ντόπια ή ντουκάσνι, μια γλώσσα επικοινωνίας και τίποτα άλλο.. με την πίεση που 

δέχτηκαν οι ντόπιοι, μη μιλάτε μη τραγουδάτε.. μετά τους άφησαν κρυφά να τραγουδούν 

και να μιλάνε. Ίσως αυτό έφερε και την νεολαία σε αυτή την κατάσταση και πάει όπου 

πάνε αυτές οι ορχήστρες, η οποία νεολαία είναι έξω από συλλόγους όπως και κάποιοι 

σε μεγαλύτερη ηλικία που δεν τους νοιάζει η παράδοση και είναι λίγο ασταθής 

χαρακτήρες, να λένε σήμερα αυτό είναι δικό μας αύριο ότι δεν είναι». Η δήλωση αυτή 

για την νεολαία, καθιστά τους πολιτιστικούς συλλόγους χώρους στους οποίους  

καλλιεργείται η γνήσια πολιτισμική έκφραση, ενώ όσοι είναι έξω από αυτούς, ακόμα 

και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, παρασύρονται και αλλοιώνουν την παράδοση.   
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5.1.5 Συγκριτική ανάλυση 

 

 Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσουμε μια συγκριτική ανάλυση των παραπάνω 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να αναδείξουμε τις 

πολλαπλές αντιλήψεις που μπορεί να συνυπάρχουν, αλλά και τις προεκτάσεις τους οι 

οποίες αποτυπώνονται μέσα από διαφορετικές πολιτισμικές αναπαραστάσεις. Όπως 

παρακολουθήσαμε και οι τρεις πολιτιστικές εκδηλώσεις, αν και είχαν κοινό σημείο 

αναφοράς, την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, διέφεραν ως προς τον τρόπο που 

τον παρουσίασαν. Ο κάθε σύλλογος μέσα από τα χορευτικά γεγονότα επέλεξε έναν 

διαφορετικό τρόπο να αναπαραστήσει την τοπικότητα. Το κριτήριο της επιλογής 

σχετίζεται με τις αντιλήψεις των ατόμων που βρίσκονται στις διοικητικές θέσεις του 

εκάστοτε συμβουλίου. Ένα σημαντικό διαφοροποιητικό σημείο των εκδηλώσεων 

ήταν η χρήση του τραγουδιού. Η πρακτική αυτή αποτελεί ένα σημείο αντιπαράθεσης 

αλλά και σύγκρουσης μεταξύ των ανθρώπων που συμμετέχουν σε πολιτισμικές 

πρακτικές.  

 Οι νέοι της Όρμας χρησιμοποίησαν το τραγούδι στις εκδηλώσεις τους για να 

αναπαραστήσουν την τοπική τους ταυτότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήθελαν να 

υπονομεύσουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις. Πολλά από τα τραγούδια που ακούστηκαν 

στο γλέντι θεωρούνται απαγορευμένα, σύμφωνα με τον κατάλογο τραγουδιών που 

εξέδωσε η ΠΟΠΣΜ, με σκοπό να προφυλάξει και να ενημερώσει τους πολίτες. Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες στο γλέντι ήταν άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία αν και 

γνώριζαν τους στίχους των τραγουδιών να ενθουσιάζονταν περισσότερο από το 

ρυθμό και τη μελωδία. Πιθανότατα, πολλοί από αυτούς να μην ενδιαφέρονται 

πραγματικά, τι σημαίνουν οι στίχοι, αλλά να τραγουδούν για την ευχαρίστηση τους ή 

ακόμα και ως αντίδραση, όπως επισήμαναν χοροδιδάσκαλοι και μουσικοί.  

Σύμφωνα με έναν μουσικός, ο οποίος συμμετείχε στις εκδηλώσεις «..ένα τμήμα της 

νεολαίας ας πούμε ότι ξεσπά. Την νεολαία της Όρμας, της αρέσουν τα τραγούδια αλλά 

δεν έχουν φανατισμό και αυτονομιστικές τάσεις. Τους αρέσει το τραγούδι και το 

θέλουν… αν τους πεις δεν θα τραγουδάτε θα σουν πουν εχ μωρέ τώρα καλά περνάμε, 

είναι όμως και ένα άλλο τμήμα της νεολαίας που το έχουν ψάξει περισσότερο και έχουν 

διαλέξει μια πλευρά». 

 Αντίθετα ο σύλλογος γυναικών της Όρμας επέλεξε να μην εντάξει το τραγούδι 

στην εκδήλωση, γιατί όπως δήλωσαν και οι ίδιες, το τραγούδι δεν αποτελεί για αυτές 
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τρόπο έκφρασης της τοπικότητας και η χρήση του μπορεί να προκαλέσει 

περισσότερα προβλήματα. Παρομοίως, και στις εκδηλώσεις των Προμάχων δεν 

ακούστηκαν τραγούδια, καθώς απαγορεύτηκε από τα μέλη του συμβουλίου. Συνεπώς 

η τοπικότητα εκφράζεται μέσα από τη χρήση ή μη του τραγουδιού και η λήψη μιας 

τέτοιας απόφασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, οι 

πολιτικές πεποιθήσεις, τα προσωπικά βιώματα, οι εργασιακοί παράγοντες, αλλά και 

οι κοινωνικές συνθήκες. Ωστόσο όλες οι αποφάσεις υποτάσσονται σε κυρίαρχους 

λόγους.   

 Ένα ακόμα σημαντικό σημείο στις εκδηλώσεις των Νέων Όρμας, αποτελεί το 

γεγονός ότι το τραγούδι δεν ξεκίνησε με την έναρξή της εκδήλωσης, αλλά μετά από 

κάποια συγκεκριμένη ώρα. Ο πρόεδρος του συλλόγου της Όρμας δήλωσε ότι αυτό 

συνέβη γιατί ήθελαν να σεβαστούν τη δημοτική αρχή, αλλά και για να μην 

παρεξηγηθούν από τους τουρίστες. Δηλώσεις όπως αυτή, αποδεικνύουν την 

προκατάληψη για το τραγούδι, η οποία δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά και την ευθύνη την 

οποία νοιώθουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης για τις πράξεις τους, απέναντι στην 

δημοτική αρχή και τον κόσμο που συμμετέχει στις εκδηλώσεις. Είναι, κατά κάποιον 

τρόπο, υπόλογοι απέναντι στην αυτοδιοίκηση γιατί χρησιμοποιούν έναν δημοτικό 

χώρο, όπως είναι το προαύλιο του σχολείου, αλλά και υποχρεωμένοι απέναντι στον 

κόσμο, ο οποίος έχει έρθει από μακριά για να καταναλώσει έναν γνήσιο τοπικό 

πολιτισμό.    

 Το τραγούδι ως πολιτισμική πρακτική στην πληθυσμιακή ομάδα των Ντόπιων 

έχει διαφορετικές προεκτάσεις. Όπως αναφέρει η Cowan πολλοί ακτιβιστές, οι οποίοι 

δρουν σε τοπικό επίπεδο, επιδιώκουν να πείσουν ανθρώπους οι οποίοι αποκαλούνται 

Ντόπιοι ή Ντόπιοι Μακεδόνες να αγκαλιάσουν το όνομα Μακεδόνες ως διαφορετική 

εθνικότητα και να σκεφτούν τους εαυτούς τους στον ελληνικό χώρο ως μειονότητα. 

Το σχέδιο αυτό κατασκευής και εδραίωσης μιας μειονότητας στηρίζεται κυρίως σε 

πολιτισμικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι, οι οποίοι δεν 

χρησιμοποιούν το τραγούδι στην προσπάθεια τους να μην παρεξηγηθούν, κυρίως από 

άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Ωστόσο, η χρήση του τραγουδιού μπορεί να είναι ένα 

μέσο αντιπαράθεσης και αντίστασης, κυρίως της νέας γενιάς, στον κυρίαρχο λόγο και 

στην περιθωριοποίηση μιας πολιτισμικής πρακτικής, χωρίς όμως αυτό να έχει 

αυτοσκοπό την αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας.  
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 Μια ακόμα ανάγνωση των παραπάνω εκδηλώσεων μας μιλάει για τον τρόπο 

που εκφράζεται η τοπικότητα σε συνάρτηση με τον εθνικό λόγο. Είναι σύνηθες και 

ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αμφισβητείται η εθνική κυριαρχία ή σύμφωνα με 

κάποιους ανθρώπους, υπεισέρχονται ξένα στοιχεία προς τον γηγενή πολιτισμό, τα 

οποία βλάπτουν την εθνική κυριαρχία της περιοχής, να υπάρχει έντονη ανάγκη να 

χρησιμοποιούνται σε δημόσιες εκδηλώσεις σύμβολα, όπως η ελληνική σημαία, λόγοι 

ή ακόμα και χορευτικές πρακτικές, τα οποία αναδεικνύουν τη σύνδεση του τόπου και 

των ανθρώπων του με το εθνικό αφήγημα. Προς αυτήν την κατεύθυνση οργανώθηκε 

η εκδήλωση των Προμάχων, όπου η τοπική ταυτότητα αναδείχτηκε μέσα από τη 

σύνδεση της με την εθνική ταυτότητα. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του συλλόγου ως 

ιδρυτικό μέλος της ΠΟΠΣΜ θεωρείται από τα ίδια τα μέλη του συμβουλίου απόδειξη 

της σύμπλευσης και της αφοσίωσης στο εθνικό αφήγημα, αλλά και στις οριοθετήσεις 

και περιορισμούς που επιβάλει η ομοσπονδία. Αντίθετα, στις εκδηλώσεις των Νέων 

Όρμας, η τοπικότητα υπερίσχυσε από το ανήκειν σε ένα έθνος. Μέσα από τον χορό 

και το τραγούδι οι διοργανωτές θέλησαν να ενισχύσουν και να τονίσουν περισσότερο 

τη σχέση τους με τον τόπο και τις πολιτισμικές πρακτικές της συγκεκριμένης 

πληθυσμιακής ομάδας, παρά με το έθνος. 

 Επιπλέον, στις εκδηλώσεις των γυναικών της Όρμας και των Προμάχων 

συγκροτήθηκε μια τοπικότητα σε συνδυασμό με τις πολιτισμικές πρακτικές άλλων 

πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής, με τις οποίες ταυτίζονται εθνικά και αυτό 

φάνηκε καθώς παίχτηκαν σκοποί και τραγούδια αυτών των ομάδων. Ταυτόχρονα, 

προσπάθησαν να διαφοροποιηθούν από άλλες πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι οι 

πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, με τους οποίους αν και αρκετοί συνδέονται με 

συγγενικούς δεσμούς, θεωρούν πως πρέπει να διαφέρουν πολιτισμικά γιατί ανήκουν 

σε διαφορετικό έθνος-κράτος. Για τον λόγο αυτό αποφεύχθηκε το τραγούδι ενώ 

χρησιμοποιήθηκαν σκοποί, όπως Μακεδονία ξακουστή, με σκοπό να αναπαράγουν 

και να ενισχύσουν κυρίαρχες ιδεολογίες και λόγους, όπως η ελληνικότητα της 

περιοχής. 

 Όπως ανέφερε και ο χοροδιδάσκαλος του συλλόγου των γυναικών 

Όρμας«..δυστυχώς τραγουδάμε και χορεύουμε πολλά τραγούδια που προέρχονται από 

πάνω, αυτό συνέβη εξαιτίας των ανθρώπων που έφυγαν από εδώ και έμειναν επάνω, οι 

δικοί μας τα άκουγαν αυτά και τα τραγουδούσαν.. τις δεκαετίες μετά το 1950 

ερχόντουσαν κασέτες ή έπιαναν στα μεσαία ράδιο Σκόπια. Άκουγαν τους από πάνω 
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γιατί απλά τα γνώριζαν αλλά οι από πάνω δεν έπαιζαν τοπικά δικά μας τραγούδια και 

χορούς αλλά δικά τους απλά επειδή ταίριαζαν με το ιδίωμα το δικό μας τα ακούγανε 

και όλα αυτά μετά το 1950,.. επάνω ζουν εκατό χιλιάδες έλληνες που αναμειχτήκαν με 

τους εκεί σλάβους και επηρεάστηκαν από την παράδοση τους με αποτέλεσμα να 

διαμορφώσουν μια διαφορετική παράδοση.. πρέπει να γίνει διαχωρισμός με τους 

ανθρώπους που ζούνε πάνω και να διαχωριστεί τι είναι δικό μας και τι είναι δικό τους. 

Ο γιός μου είναι μουσικός και σίγουρα θα παίξει και τραγούδια ξενόφερτα αλλά καλό 

είναι να λέγεται ποιο τραγούδι παίζεται και από πού είναι π.χ τώρα θα σας παίξουμε 

ένα σκοπιανό τραγούδι το Μακεντόντσκο Ντεβόιτσε το οποίο γράφτηκε στο τάδε μέρος 

από τον τάδε». 

 Η παραπάνω δήλωση καθιστά τον πολιτισμό ως ένα βασικό κριτήριο 

διαχωρισμού των «επάνω» με τους «κάτω». Σκεφτόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν 

κάποτε κοινωνοί ίδιων πολιτισμικών στοιχείων και τώρα θεωρητικά διαφέρουν γιατί 

απλά ανήκουν σε διαφορετικά έθνη-κράτη, όμως πρακτικά έχουν περισσότερες 

ομοιότητες μεταξύ τους από ότι έχουν με άλλες πληθυσμιακές ομάδες, που ζούνε 

στην ίδια χώρα. Επιπλέον, μια διεκδίκηση πολιτισμικών στοιχείων, όπως αναφέρεται, 

θα είναι μάλλον προβληματική, καθώς εκατέρωθεν έχουν υιοθετήσει πολιτισμικά 

στοιχεία, οι μεν από τους δε και θεωρούν τους εαυτούς τους ως κληρονόμους και 

φορείς του συγκεκριμένου πολιτισμού. Σε ποιόν λοιπόν, ανήκουν τραγούδια, όπως το 

Ντομάκινε, Να Στρετ Σέλο, Στογιάνιτσε, τα οποία διεκδικούνται και από τις δύο 

πληθυσμιακές ομάδες. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα μπορούσε να είναι 

εφικτή μια πολιτισμική οριοθέτηση. 

 Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε τις απόψεις μουσικών και χοροδιδασκάλων, οι 

οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν τους συλλόγους. Τα άτομα αυτά έχουν μια 

εργασιακή σχέση με τους συλλόγους γι’ αυτό και ακολουθούν τις οδηγίες που τους 

δίνονται σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να παρουσιάζονται οι πολιτισμικές 

πρακτικές. Ενδεχομένως οι οδηγίες αυτές να μην εκφράζουν απόλυτα τις προσωπικές 

τους πεποιθήσεις. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει μια σχέση εξάρτησης και 

περιορισμού. Οι μουσικοί αλλά και οι χοροδιδάσκαλοι δηλώνουν μια 

προσαρμοστικότητα, η οποία είναι ανάλογη σε κάθε περίσταση. Για παράδειγμα ένα 

μουσικό συγκρότημα ακόμα και στο ίδιο χωριό μπορεί να κληθεί σε μια εκδήλωση να 

τραγουδήσει, ενώ σε μια άλλη να μην τραγουδήσει. Μάλιστα υπάρχουν μουσικά 

σχήματα που έχουν εισαγάγει το τραγούδι στο ρεπερτόριο τους για να μπορούν να 
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ανταγωνιστούν άλλα συγκροτήματα, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το τραγούδι 

και όλο και περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, επιθυμούν να 

πηγαίνουν σε εκδηλώσεις όπου γίνεται χρήση τραγουδιού. Την ίδια 

προσαρμοστικότητα υποδεικνύει και η χοροδιδάσκαλος, η οποία συμπεριφέρεται 

διαφορετικά σε κάθε σύλλογο και αν δεν συμφωνεί με τις επιταγές των συλλόγων 

τότε απλώς κάνει τη δουλεία της και μετά αποχωρεί.               

 Οι φορείς που ασκούν την εξουσία, όπως είναι τα διοικητικά συμβούλια των 

πολιτιστικών συλλόγων, η δημοτική αρχή, αλλά και πολιτικά πρόσωπα, έχουν την 

δυνατότητα να διαπραγματευτούν και να χρησιμοποιήσουν τις πολιτισμικές 

πρακτικές για διαφορετικούς λόγους. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση εξουσίας, η 

οποία εμπεριέχει σχέσεις εξάρτησης, περιορισμών και αμοιβαίων υποχωρήσεων. Η 

συμμετοχής της αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτικών προσώπων στις εκδηλώσεις, 

όχι μόνο ως απλοί παρατηρητές αλλά και συμμετέχοντες στην χορευτική διαδικασία, 

προσδίδουν ένα κύρος και μια αξία, αναγνωρίζοντας πίσω από αυτές, τα πρόσωπα 

που τις διοργανώνουν, δηλαδή, τα διοικητικά συμβούλια, ως φορείς πολιτισμού. 

Ταυτόχρονα, οι εκδηλώσεις γίνονται πεδίο δηλώσεων, όπου αυτοδιοίκηση και 

πολιτικοί εκθειάζουν το έργο τους και προβαίνουν σε νέες μελλοντικές δεσμεύσεις με 

στόχο πάντα την ψηφοθηρία. Από την άλλη τα διοικητικά συμβούλια ικανοποιούν με 

τη σειρά τους ψυχαγωγικούς, οικονομικούς, ιδεολογικούς αλλά και προσωπικούς 

στόχους. Αναφέρθηκε άλλωστε η περίπτωση στην οποία οι πρόεδροι των 

πολιτιστικών συλλόγων σχετίζονται εργασιακά με την αυτοδιοίκηση. Επομένως η 

ταύτιση αυτή τους αποδίδει διπλό κέρδος. 

 

5.1.6 Σύνοψη 

 

Σημαντικό σημείο ανάγνωσης των παραπάνω γεγονότων αποτελεί ο τρόπος με 

τον οποίο αναπαράγεται και αναπαρίσταται η τοπική ταυτότητα. Στις δυο από τις 

τρείς εκδηλώσεις, η τοπικότητα αναδείχτηκε σε συνάρτηση με την εθνική ταυτότητα 

και η επιλογή αυτή συνεπαγόταν την απόρριψη μιας πολιτισμικής πρακτικής, του 

τραγουδιού, η οποία ενδεχομένως να δημιουργούσε προβλήματα και σύγχυση στους 

συμμετέχοντες. Στις ίδιες μάλιστα εκδηλώσεις δόθηκε αρκετός χώρος, να ακουστούν 

τραγούδια και σκοποί από άλλες πληθυσμιακές ομάδες, με τις οποίες συνταυτίζονται 

εθνικά. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων προσπάθησαν να ταυτιστούν με τον τόπο 
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και να καθοριστούν από αυτόν, ενώ συγχρόνως προσδιόρισαν την σχέση τους με το 

έθνος. Ο ρόλος τους αυτός τους καθιστά διαμορφωτές εθνικής συνείδησης. Από την 

άλλη, στην τρίτη εκδήλωση οι διοργανωτές επιχείρησαν να συνδεθούν περισσότερο 

με τον τόπο, κάτι που συνεπάγονταν την ταύτιση τους και με άλλες πληθυσμιακές 

ομάδες, όπως είναι οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας.   

 Μια ακόμα παρατήρηση αφορά το χωριό της Όρμας. Οι διαφορετικές 

αντιλήψεις των ανθρώπων, αντικατοπτρίζονται στις εκδηλώσεις τους. Έτσι 

παρατηρούμε στο ίδιο χωριό στις εκδηλώσεις των νέων να υπάρχει το τραγούδι, ενώ 

στην εκδήλωση του συλλόγου των γυναικών με την ίδια ορχήστρα, να μην υπάρχει. 

Το παράδειγμα αυτό ενισχύει την άποψη των πολλαπλών φωνών που μπορεί να 

συνυπάρχουν μέσα σ’ ένα χωριό αλλά και την προσαρμοστικότητα των μουσικών 

στην κάθε περίσταση.  

 Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις λοιπόν, είναι συμβολικοί τόποι, οι οποίοι 

μπορούν να μας αποκαλύψουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις των ανθρώπων που τις 

διοργανώνουν, ενώ παράλληλα είναι παραστάσεις στις οποίες αντανακλάται η τοπική 

ταυτότητα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις, μέσα από τις αναπαραστάσεις αλλά και τους 

λόγους που αναπαράγονται, αποκαλύπτεται μια πολλαπλότητα αντιλήψεων και 

αφηγήσεων. Εν τέλει, αυτές οι χορευτικές αναπαραστάσεις αντανακλούν αυτό που 

πραγματικά συμβαίνει στην συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

6.1 «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τη συγκρότηση της τοπικότητας στο 

πλαίσιο μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Παράλληλα, θα αναδείξουμε τον τρόπο, με τον 

οποίο χρησιμοποιούνται έννοιες, όπως παράδοση και αυθεντικότητα, για να 

ενισχύσουν το κύρος του πολιτιστικού συλλόγου και να νομιμοποιήσουν τη θέση του 

ως γνήσιο εκφραστή του τοπικού πολιτισμού, προωθώντας τις εκδηλώσεις του για 

εμπορικούς και οικονομικούς σκοπούς. Επίσης, θα παρατηρήσουμε τις σχέσεις 

εξουσίας, που αναπτύσσονται μεταξύ των αρμόδιων φορέων και συμμετεχόντων και 

με ποιόν τρόπο αυτές αλληλεπιδρούν στο πεδίο των εκδηλώσεων. 

 Οι πολιτιστικοί σύλλογοι ως φορείς διάδοσης και διάσωσης της πολιτισμικής 

κληρονομιάς δίνουν ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στην έννοια της παράδοσης, 

καθώς μέσα από αυτή νομιμοποιούν την ύπαρξής τους. Ο όρος παράδοση 

χρησιμοποιείται, συνήθως, για να χαρακτηρίσει τις πολιτισμικές πρακτικές των 

ανθρώπων που ανάγονται στο μακρινό παρελθόν. Θα κατανοήσουμε και θα 

εξετάσουμε την έννοια της παράδοσης ως μια επινόηση, μια κατασκευή, όπως την 

ανέλυσε ο Hobsbawm: «επινοημένη παράδοση εννοούμε το σύνολο πρακτικών οι 

οποίες συνήθως διέπονται, φανερά η σιωπηρά, από αποδεκτούς κανόνες… οι οποίες 

επιδιώκουν να ενσταλάξουν ορισμένες αξίες και κανόνες συμπεριφοράς μέσω 

επανάληψης, γεγονός που αυτόματα συνεπάγεται τη συνέχεια με το παρελθόν» ( 2004:9-

10).  

 Η παράδοση είναι ένα σύγχρονο προϊόν, το οποίο παραπέμπει σε παλιές 

καταστάσεις και χαρακτηρίζεται από αμεταβλητότητα και σταθερότητα. Επιπλέον, 

εικάζεται ότι επαναλαμβάνεται στο χρόνο χωρίς να αλλοιώνεται. Η επανάληψη αυτή 

επιβάλει κανόνες και περιορισμούς, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από εκείνους που 

τη χρησιμοποιούν. Η έννοια της παράδοσης, κατά την εποχή της συγκρότησης των 

δυτικών εθνών-κρατών, εξυπηρέτησε στην διατύπωση ενός ενιαίου εθνικού 

χαρακτήρα, δηλαδή, κοινή καταγωγή, κοινές πολιτισμικές πρακτικές, κοινός τρόπος 
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σκέψης κ.α. Η ανάπτυξη αλλά και ανάδειξη ενός διακριτού πολιτισμού έθετε τις 

βάσεις για την ύπαρξη ενός διακριτού έθνους.            

 Στην πορεία του ελληνικού έθνους-κράτους, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου 

υπήρχε η αίσθηση αποδυνάμωσης της εθνικής ενότητας και κρίσης ταυτότητας (βλ. 

μεταπολεμική εποχή, μεταπολίτευση), η στροφή σε παραδοσιακά συστήματα 

αποτελούσε μια λύση. Οι έννοιες της παράδοσης, του λαού, της κοινότητας 

εργαλειοποιούνταν για να προσφέρουν την αίσθηση της συνοχής, της ασφάλειας, της 

ενσωμάτωσης και της ταυτότητας. Η ιδέα αυτή εμπεριέχει μια σειρά πολιτικές 

πρακτικές που εφαρμόστηκαν από κρατικούς μηχανισμούς και πολιτιστικούς φορείς, 

με σύνθημα επιστροφή στις ρίζες, αλλά και προγράμματα διάσωσης και διαφύλαξης 

της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα που συνοδεύει την έννοια της 

παράδοσης, είναι η έννοια της αυθεντικότητας. Είναι σύνηθες άνθρωποι, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε πολιτιστικούς συλλόγους, να χρησιμοποιούν τον όρο 

αυθεντικότητα όταν αναφέρονται σε πολιτισμικές πρακτικές και γεγονότα του 

παρελθόντος. Κάθε τι ανάγεται στο παρελθόν θεωρείται καθαρό και αυθεντικό. Όλοι 

οι πολιτιστικοί σύλλογοι αναφέρουν στο βιογραφικό τους ότι είναι γνήσιοι εκφραστές 

της τοπικής παράδοσης, ενώ οι δράσεις και οι εκδηλώσεις που παράγουν 

χαρακτηρίζονται ως αντιπροσωπευτικές της τοπικής πολιτισμικής παράδοσης. 

Προσπαθώντας να από-δομήσουμε τις έννοιες αυτές έχει ενδιαφέρον να 

παρατηρήσουμε ποιοί έχουν την εξουσία να αποφασίζουν τι είναι παραδοσιακό, 

καθώς και ποιές πολιτικές δημιουργούνται γύρω από την έννοιά αυτή και τη χρήση 

της. 

 Θέλοντας λοιπόν, να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας, 

μεταφερόμαστε στο Λουτράκι. Το χωριό Λουτράκι βρίσκεται στους πρόποδες του 

Καϊμάκτσαλαν και δημιουργήθηκε από κατοίκους του χωριού Γκόρνο Πόζαρ (άνω 

Λουτράκι). Το παλιό χωριό ήταν πιο ψηλά, όμως εξαιτίας, των περιορισμένων 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά και των ιστορικών συγκυριών, ανάγκασαν τους 

ανθρώπους να μετοικήσουν στον κάμπο. Η διαδικασία μετεγκατάστασης διήρκησε 

κάποια χρόνια, ξεκινώντας από το 1920 μέχρι και το 1945, όπου κατέβηκαν οι 

τελευταίοι κάτοικοι του Πόζαρ στο Λουτράκι. Το 1949 μετά τον Β΄ παγκόσμιο 

πόλεμο το χωριό έχασε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καθώς αρκετοί κατέφυγαν 

στην Γιουγκοσλαβία ως πολιτικοί πρόσφυγες, επειδή είχαν εμπλακεί στον εμφύλιο 
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πόλεμο. Το χωριό σήμερα αριθμεί περίπου 1.146 κατοίκους. Η οικονομία του χωριού 

παράγεται από τη γεωργία, τον τουρισμό, αλλά και από την εκμετάλλευση των 

λουτρών, τα οποία βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης της επιχείρησης παραχωρήθηκε στους κατοίκους το 1985. Το 

Λουτράκι είναι ένας τουριστικός προορισμός, ο οποίος διαθέτει μια πληθώρα 

καταλυμάτων και εστιατορίων για να εξυπηρετήσει πλήθος κόσμου που εισρέει στην 

περιοχή κατά την διάρκεια όλου του χρόνου απολαμβάνοντας τις θεραπευτικές 

ιδιότητες των πηγών. 

 Ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, το Πόζαρ, ιδρύθηκε το 1983 και 

σύμφωνα με το βιογραφικό του αριθμεί πάνω από 400 μέλη. Οι δραστηριότητες του 

εκτείνονται τόσο σε πολιτιστικό, όσο και κοινωνικό επίπεδο, καθιστώντας το 

σύλλογο έναν από τους μεγαλύτερους του δήμου Αλμωπίας. Κάθε χρόνο 

πραγματοποιεί πλήθος εκδηλώσεων και κοινωνικών δράσεων με αποκορύφωμα όλων 

τα Ποζαρίτικα,. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό 4ήμερο, το οποίο πραγματοποιείται το 

τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου με τη συμμετοχή χορευτικών 

συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόθεση των διοργανωτών 

είναι να υπάρχει μια εξωστρέφεια, η οποία εκφράζεται με την πρόσκληση χορευτικών 

συγκροτημάτων απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και την ανταπόδοση της πρόσκλησης από 

αυτούς. Η κίνηση αυτή αποκαλύπτει ένα δίκτυο που βασίζεται σε αμοιβαίες 

προσκλήσεις μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων. 

 Άλλες εκδηλώσεις του συλλόγου αποτελούν η Κόλιντα Μπάμπω και η Σούρβα 

Μπάμπω που διοργανώνονται την παραμονή των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς αντίστοιχα, καθώς και τα Κούλουμα, τα οποία πραγματοποιούνται στο 

παλιό χωριό (άνω Λουτράκι) την Καθαρά Δευτέρα. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η 

συνεισφορά του συλλόγου στις εκδηλώσεις άλλων φορέων, όπως το Φεστιβάλ 

Πόζαρ, ο Ημιμαραθώνιος των Λουτρών Πόζαρ και η πανήγυρης του Αγ. Γεωργίου 

στο Άνω Λουτράκι. Πιο συγκεκριμένα, το φεστιβάλ Πόζαρ λαμβάνει χώρα το μήνα 

Ιούλιο και είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2012. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 

περιλαμβάνει συναυλίες με διάσημους τραγουδιστές και άλλες παράλληλες 

δραστηριότητες. Σύμφωνα με διαδικτυακό τουριστικό οδηγό των Λουτρών, κατά τη 

διάρκεια του φεστιβάλ οι τιμές των καταλυμάτων στην περιοχή μειώνονται, ενώ στο 

χώρο του φεστιβάλ παρέχονται φεστιβαλικές, προσιτές τιμές για φαγητό και ποτό. 

Εκτός όμως από το διαδίκτυο, το Λουτράκι και τα Λουτρά Πόζαρ έχουν προβληθεί, 



127 
 

ως τουριστικοί προορισμοί μέσα από ποικίλες τηλεοπτικές εκπομπές της ελληνικής 

τηλεόρασης. 

 

6.1.1 Αναπαριστώντας το παρελθόν 

 

 Τα πρώτα Ποζαρίτικα ξεκίνησαν το 1999 και φέτος πραγματοποιούνται τα 

19α  Ποζαρίτικα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Η ημέρα καταγραφής της 

εκδήλωσης ήταν η τελευταία μέρα των εκδηλώσεων. Τη βραδιά πλαισίωνε το 

μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα και ήταν καλεσμένα για να χορέψουν 

τρία χορευτικά συγκροτήματα από άλλες περιοχές, καθώς και το τμήμα παραστάσεων 

του τοπικού συλλόγου. Μπροστά από το σχολικό κτίριο είχε στηθεί μια μεγάλη 

εξέδρα, η οποία θα χρησιμοποιούνταν ως σκηνή, ενώ δίπλα από την εξέδρα υπήρχε 

ακόμα ένας μεγάλος κενός χώρος, που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, επίσης, για 

χορευτική δραστηριότητα. Περιμετρικά είχαν στηθεί εκατοντάδες τραπέζια, ενώ πίσω 

από αυτά βρίσκονταν οι πάγκοι του συλλόγου, όπου πωλούνταν φαγητό και ποτό. 

 

 

Εικόνα 12. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Λουτρακίου. Φωτογραφία Σοφία Μανουσαρίδου 

 

 Ο πρόεδρος του συλλόγου ήταν ο παρουσιαστής της βραδιάς. Κρατώντας ένα 

σημειωματάριο ανέβηκε στην σκηνή όπου καλωσόρισε τον κόσμο και τα χορευτικά 

συγκροτήματα, τα οποία είχαν έρθει από μακριά για την εκδήλωση. Έπειτα, 
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ευχαρίστησε τους χορηγούς και τους εθελοντές για την πολύτιμη βοήθεια τους και 

ξεκίνησε την παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων. Μετά από αρκετή ώρα, αφού 

χόρεψε και το τελευταίο καλεσμένο χορευτικό συγκρότημα, ο παρουσιαστής 

εμφανίστηκε ξανά στην σκηνή ντυμένος, αυτή τη φορά, με την παλιά τοπική 

ενδυμασία και κρατώντας, όπως πριν, το μικρόφωνο και τις σημειώσεις του.  

 Η παράσταση που θα ακολουθούσε, όπως δήλωσε, ήταν εμπνευσμένη από το 

άνω Λουτράκι και ονομάζεται, το πανηγύρι στο παλιό χωριό. Σκοπός των 

διοργανωτών ήταν να δείξουν πως γινόταν ένα πανηγύρι τον παλιό καλό καιρό. 

Πρόκειται για μια έκφραση, η οποία εξιδανικεύει και ωραιοποιεί το παρελθόν. Πάνω 

στη σκηνή υπήρχαν τρία τραπέζια και καρέκλες, ενώ ο παρουσιαστής καθόταν σε 

καρέκλα, σε μια γωνία της σκηνής, παίζοντας το ρόλο του αφηγητή. Το σκηνικό 

ολοκλήρωνε ένα πάνελ που ήταν τοποθετημένο στην άκρη της εξέδρας ως φόντο και 

απεικόνιζε τα λουτρά, ενώ πάνω του με μεγάλα γράμματα, ήταν γραμμένο, 

ΠΟΖΑΡΙΤΙΚΑ - Επιστροφή στις ρίζες. Το σύνθημα αυτό, συνοδεύουν πολιτικές 

πρακτικές, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το κράτος και κυρίως τους πολιτιστικούς 

συλλόγους με σκοπό την ενίσχυση την εθνικής συνείδησης αλλά και της τοπικής 

ταυτότητας. Οι πρακτικές αυτές περιχαράκωσαν τις πολιτισμικές πρακτικές και 

αποδείχτηκαν χρήσιμες για τη χειραγώγηση των πληθυσμών. Παράλληλα, με το 

σύνθημα αυτό, ο σύλλογος εδραιώνεται, ως γνήσιος εκφραστής και φορέας του 

τοπικού πολιτισμού. 

 Ο αφηγητής ξεκίνησε λέγοντας: «…το πανηγύρι στο παλιό χωριό από το άνω 

Λουτράκι στο κάτω, σήμερα Κυριακή, τότε Κυριακές…. η μουσική που παίζει από πίσω 

λέγεται Ουσαμνάτο, ξημέρωμα, Τάσος Δίσκος στην γκάιντα. Η Κυριακή και οι γιορτές 

ήταν ευκαιρία για τους χωριανούς να συναντηθούν και να διασκεδάσουν στην πλατεία 

του χωριού μας. Παλιότερα στο άνω Λουτράκι και μετέπειτα στο κάτω Λουτράκι που 

μετακόμισε το χωριό. Οι οργανοπαίκτες, ας μπουν εδώ λίγο από πίσω να τους βλέπουμε 

(τρείς από τους οργανοπαίκτες, το κλαρίνο και οι δύο τρομπέτες ανεβαίνουν στην 

σκηνή) οι οργανοπαίκτες καλούνταν στην πλατεία, όπως τώρα, εδώ πάνω είμαστε στην 

πλατεία του χωριού μας… για τους οργανοπαίκτες η πληρωμή ήταν το μεράκι που είχαν 

για την μουσική και την παράδοση, αλλά και ένα ποτήρι κρασί και τσίπουρο και λίγο 

μεζέ που κερνούσαν οι νέοι του χωριού… σιγά σιγά οι νέοι του χωριού να μπαίνουν 

μέσα, έτσι οι νέοι του χωριού που κερνούσαν, αλλά και το μοναδικό καφενεδάκι του 

χωριού που ήταν στην πλατεία του χωριού και έφερνε κάποιες καρέκλες και τραπέζια. 
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Θα παρακαλούσα τον ηχολήπτη να κόψει την μουσική…. έναν καϊτέ θα θέλαμε να 

παίξει, όπως μπαίνουν οι νέοι (οι μουσικοί ξεκινούν να παίζουν, ενώ οι χορευτές 

αγόρια και κορίτσια ανεβαίνουν στην σκηνή, ντυμένοι και αυτοί με τις τοπικές 

ενδυμασίες), οι νέοι και κυρίως τα αγόρια στα τραπέζια ανά παρέα, έφερναν από το 

σπίτι τους ο καθένας από κάτι, τσίπουρα, κρασί, μεζέ, κάποιοι όμως που είχαν 

καλύτερο χαρτζιλίκι, παράγγελλαν από το καφενεδάκι (οι χορευτές κάθονται στα 

τραπέζια). Τα όργανα έβγαιναν κάθε Κυριακή και γιορτές, εκτός από τις νηστείες του 

Πάσχα και των Χριστουγέννων… ταυτοχρόνως όμως, έπαιζε μουσική κάποια αγόρια 

και κορίτσια σηκώνονταν από τα τραπέζια και έκαναν βόλτες, εκείνο τον καιρό κύρια 

όργανα ήταν η γκάιντα και το νταούλι, ενώ μεταγενέστερα οι κομπανίες 

χρησιμοποιούσαν τα χάλκινα. Κάθε παρέα που χόρευε ονομαζόταν τάνετς, το παρεάκι 

που λένε… το λέγανε και το λένε τάνετς. Έτσι ήρθε η ώρα να διασκεδάσουν, οι νέοι τα 

παλικάρια του χωριού, αυτά που είναι ελευθέρα πρέπει να δείξουν την λεβεντιά τους, να 

γνωρίσουν τον έρωτά τους, και έτσι λοιπόν αφού έχουν βγάλει τους μεζέδες, και δουν ο 

ένας τον άλλον, τα αγόρια παίρνουν κουράγιο, σηκώνεται ένα παλικάρι καλή ώρα ο 

Χρήστος, παρέα με τον Σωκράτη και ο φίλος μου ο Γιώργος και παραγγέλνουν την 

γκάιντα, έτσι ήρθε η ώρα να διασκεδάσουν οι νέοι…. παραγγέλνουν έναν χορό αντρίκιο 

και παλικαρίσιο, για να δείξουν την λεβεντιά τους στα κορίτσια, γιατί τότε η αγάπη και 

ο έρωτας βρισκόταν μόνο στα πανηγύρια, εδώ γινόταν το συνοικέσιο αν δεν υπήρχε 

κάποιο προξενείο, εδώ έβγαινε η αγάπη και ο έρωτας. Για πάμε μια γκάιντα η 

ορχήστρα, βλέπουμε το τάνετς το παλιό το τάνετς (μια ομάδα χορευτών σηκώνεται και 

χορεύει τον χορό Γκάιντα). Έτσι λοιπόν οι χορευτές μας χόρεψαν την γκάιντα, οι 

χορευτές μας κάθονται, όλοι όλο καμάρι στα τραπέζια τους, αλλά δεν βλέπω τα 

κορίτσια δεν πίνουν κάτι….. αγόρια τα κορίτσια, τα κερνάμε να γίνουν παρέα, αλλά 

πάντα με το φόβο μήπως τους μαλώσει κανείς μεγάλος αδερφός και κάνεις γονιός, τότε 

τα πράγματα ήταν πολύ σφικτά, γίνονταν όλα διακριτικά. Στην γιορτή αυτή συναντούσε 

κάνεις φιγούρες μιας κλασικής κοινωνίας, γονείς με παιδιά ηλικιωμένους και παρέες 

νέων. Βέβαια υπήρχαν και αυτοί που τα είχαν τσούξει λίγο παραπάνω όπως ο 

Σωκράτης σήμερα….. ο Σωκράτης άρχισε να πειράζει τα κορίτσια και οι φίλοι του να 

τον μαλώνουν, πάντα σε κάποιο πανηγύρι κάποιος θα πιει λίγο παραπάνω…. Έτσι 

λοιπόν σηκώνεται εκεί ο Νικόλας με τον Χρήστο και παραγγέλνουν ένα κομμάτι που 

λέγεται Να Στρετ Σέλο και λέει το συγκεκριμένο τραγούδι, μες τη μέση του χωριού 

όργανα παίζουν και τύμπανα, και λέει στην συνέχεια να σας το πω κατευθείαν στην 
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ελληνική γλώσσα ότι μιλάει για ένα κορίτσι που κάποιος το αγαπάει και λέει οι γονείς 

μου το δίνουν αλλά το χωριό δεν μου το δίνει, γιατί είναι όμορφη γιατί την αγαπάν όλοι 

από το χωριό. Για πάμε λοιπόν,  Να Στρετ Σέλο και να βλέπω τάνετς( όλοι οι χορευτές 

σηκώνονται και χορεύουν, παράλληλα, ο αφηγητής σχολιάζει τους χορευτές λέγοντας 

ότι τα έτσουξαν λίγο παραπάνω, ενώ δυο χορευτές μπαίνουν στην μέση του κύκλου 

και κάνουν τους μεθυσμένους) χορεύουν όλο το βράδυ και έχουν κουραστεί η 

ορχήστρα σιγά σιγά σταματάει….. παίζει από πίσω το ουσαμνάτο….. κάθονται όλοι οι 

νέοι και πίνουν στα τραπέζια τους χαρούμενοι κάτι έχει γίνει εδώ, λίγοι το έχουν 

καταλάβει και αυτοί που το έχουν καταλάβει η καρδιά τους χτύπα δυνατά, αύριο 

μεθαύριο θα περιμένουν την επομένη Κυριακή για να γίνει ένα πανηγύρι και αν δεν 

γίνει το πανηγύρι και αργεί υπάρχουν οι παλαιότεροι το ξέρετε καλυτέρα, εκείνο τον 

καιρό τα δασάκια, τα εκκλησάκια πίσω από τους θάμνους, στα κρυφά να γίνει η 

συνάντηση για να καλοπαντρευτούν, όμως ο φίλος μας ο Σωκράτης τα ήπιε πολύ και οι 

φίλοι τους του ρίχνουν νερό, περνούν το γκιούμι…. που είναι το γκιούμι για να 

συνέλθει… γιατί η βρυσούλα του χωρίου ήταν πιο μακριά, λίγο να συνέρθει γιατί πρέπει 

να πάει και στο σπίτι του, άσχετα αν στην αρχή τον έκαναν παρατηρήσεις φίλοι του 

είναι τον αγαπάνε θα τον προσέξουν ( ο αφηγητής σηκώνεται όρθιος και απευθύνεται 

προς το κοινό) και έτσι φίλες και φίλοι αυτά τα πανηγύρια θέλουμε αυτά τα πανηγύρια 

αγαπάμε. Από τις πρόσφατες ιστορίες καταγραμμένα από τον κ……. από το Πόζαρ στο 

Λουτράκι. 

 Λοιπόν δάσκαλε (απευθύνεται στον χοροδιδάσκαλο του χορευτικού 

συγκροτήματος) δεν θα κατεβούμε θα συνεχίσουμε την παράσταση κατευθείαν, 

πολιτιστικός σύλλογος Λουτρακίου  Το Ποζαρ  πέντε χορούς, θα μας δείτε και μας, ως 

τμήμα, το τελευταίο που παρουσιάζουμε σήμερα, πες μου λίγο τους χορούς γιατί δεν 

τους έγραψα (απευθύνεται στον χοροδιδάσκαλο, ενώ την ίδια στιγμή οι μουσικοί 

κατεβαίνουν από την εξέδρα) Πουστσένο και Μπούκιτε, ένα χειροκρότημα για τα 

παιδιά που θα μας χορέψουν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε και ένα 

χειροκρότημα για τους ηθοποιούς και χορευτές». Μόλις ο αφηγητής και οι μουσικοί 

κατέβηκαν από την σκηνή, το χορευτικό συγκρότημα ξεκίνησε να χορεύει τους 

χορούς Πουστσένο, Μπούκιτε Ραζβίβατ, Μπαιντούσκα Λουτρακίου, Πουσιτνίτσα, 

Τικφέσκινο, Στάνκαινα. 

 Με μια πρώτη ματιά αντιλαμβανόμαστε ότι η σημασία της παράστασης δεν 

ήταν τόσο οι χορευτικές κινήσεις και δεξιότητες, αλλά οι ερμηνείες και η σύνδεση 
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αυτών που τις εκτελούν με τη γη και τους προγόνους (Scarangella-Mc Nenly). Η 

επιθυμία τους ήταν να χαρακτηριστούν οι ίδιοι γνήσιοι απόγονοι και συνεχιστές της 

παράδοσης, ενώ ο σύλλογος τους, γνήσιος φορέας της πολιτισμικής κληρονομιάς του 

τόπου. Η παράσταση που έλαβε χώρα ταιριάζει απόλυτα με την ιδέα της επινοημένης 

παράδοσης, καθώς αντανακλά σε μια εξιδανικευμένη εικόνα του παρελθόντος. Το 

παρελθόν αυτό μεταφέρθηκε σ’ ένα σύγχρονο πλαίσιο, σαφώς διαφοροποιημένο, 

όπου η τεχνολογία κατέχει κυρίαρχη θέση στη ζωή των ανθρώπων (χρησιμοποιούνται 

μικρόφωνα, ηχεία, κάμερες, κινητά), ενώ η διασκέδαση των νέων ανθρώπων δεν 

περιορίζεται μόνο στα πανηγύρια, αλλά στις καφετέριες, τα κλαμπ και άλλους 

χώρους. Η συγκεκριμένη αναπαράσταση αντικατοπτρίζει μια ιδεατή πολιτισμική 

πρακτική, η οποία όμως επιτελείται με σημερινούς όρους και προϋποθέσεις.  

 Για ένα σύλλογο η παράσταση του χορευτικού συγκροτήματος είναι ζωτικής 

σημασίας, γι’ αυτό όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ξεκινούν με τέτοιου είδους 

παραστάσεις. Η πολιτισμική μνήμη, η οποία μεταφέρεται σε μορφή δημόσιας 

παράστασης, είναι ικανή να ενσωματώσει πολλαπλά μηνύματα, μέσα από τα οποία 

συγκροτούνται οι ταυτότητες (Neveu-Kringelbach 2012:144). Όπως αναφέρει και η 

Buckland, η ενσωμάτωση του παρελθόντος σε μορφή δημόσιας παράστασης μπορεί 

να εξυπηρετεί συγκεκριμένες εδαφικές ανάγκες, Στην περίπτωση μας, η ανάγκη αυτή 

συνδέεται με τη συγκρότηση της τοπικότητας. Οι πρακτικές αυτές, οι οποίες είναι 

εφευρεμένες, μπορεί να έχουν λειτουργικούς σκοπούς ή να γίνουν το μέσο από 

άποψη σχέσεων εξουσίας (2006:14-15). Παράλληλα, εκφράζουν μια νοσταλγία για το 

παρελθόν, το οποίο ωραιοποιείται και εξωτικοποιείται. Χορευτές και θεατές 

βρίσκονται σε μια σχέση αλληλεπίδρασης. Οι πρώτοι, μέσα από το χορό αλλά και την 

αφήγηση του παρουσιαστή, μεταφέρουν μια επινοημένη εικόνα του παρελθόντος 

στην οποία οι θεατές, σε άλλη περίπτωση, δε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση. 

Ωστόσο, η ιδέα αυτής της μεταφοράς είναι προβληματική, καθώς η εικόνα που 

μεταφέρεται είναι από-πλαισιωμένη χώρο-χρονικά. Αυτή η τόσο ωραιοποιημένη 

αφήγηση, η οποία παρουσιάζεται με ιδιαίτερη νοσταλγία, αποκρύπτει με έντεχνο 

τρόπο πτυχές της κοινωνικό-πολιτισμικής πραγματικότητας της τότε εποχής. Σ’ αυτές 

συγκαταλέγονται οι γλωσσικές απαγορεύσεις, τα στερεότυπα της εποχής και οι 

σχέσεις εξουσίας.  

 Η έκφραση «αυτά τα πανηγύρια θέλουμε, αυτά τα πανηγύρια αγαπάμε» 

επιχειρεί να συνδέσει αυτό το επινοημένο παρελθόν, με το παρόν. Η ιδέα αυτή 
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υπονοεί μια πολιτισμική συνοχή και σταθερότητα, κάτι που όπως θα δούμε στη 

συνέχεια αμφισβητείται, καθώς όλα όσα παρουσιάζονται στην παράσταση βρίσκονται 

σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες βρίσκονται 

πλέον, σε μια διαμεσολαβημένη σχέση με τις πολιτισμικές πρακτικές. Ο συνδετικός 

τους κρίκος είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι διαχειρίζονται το περιεχόμενο 

του πολιτισμού και στη συνέχεια το προσφέρουν μέσα από αναπαραστάσεις, τις 

οποίες χαρακτηρίζουν παραδοσιακές. Ακόμα και οι μουσικοί δεν έχουν άμεση 

επικοινωνία με το κοινό, αλλά διαμεσολαβεί η σχέση τους με τον πολιτιστικό 

σύλλογο. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που θα χρηματίσει τους μουσικούς, και 

θα θέσει τους κανόνες για τη χορευτική διαδικασία. Ενδόμυχα, η έννοια της 

παράδοσης χρησιμοποιείται ως πηγή εξουσίας, η οποία κατευθύνει και καλλιεργεί την 

σκέψη των θεατών. 

 Όταν το χορευτικό συγκρότημα ολοκλήρωσε το χορευτικό του πρόγραμμα, 

κατέβηκε από την σκηνή και ξεκίνησε το γλέντι για τον κόσμο. Ο χορός, ο οποίος 

σηματοδότησε την έναρξη του γλεντιού, ήταν ο Συρτός. Ο χορός αυτός αποτελεί τον 

εναρκτήριο σκοπό όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αν και στην 

περιοχή, σύμφωνα με παλαιότερους χοροδιδασκάλους, δεν χόρευαν Συρτό, ούτε και ο 

ρυθμός του ήταν διαδεδομένος, τελικά υιοθέτησαν το χορό αυτό, ο οποίος άλλωστε 

θεωρείται και πανελλήνιος χορός. Σύμφωνα με την έρευνα της Γκουράνη, τα 

ελάχιστα τραγούδια, τα οποία συλλέχθηκαν από την περιοχή σε αυτό τον ρυθμό, 

όπως και το Να Στρετ Σέλο, το οποίο παρουσιάζεται ως γνήσιος τοπικός σκοπός 

αποδείχτηκε ότι δεν είναι τοπικά, αλλά οι μελωδίες που παίζονται ανήκουν συνήθως 

σε τραγούδια που έχουν εισαχθεί από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες.  Η παρουσία 

χορών στην περιοχή, όπως ο Συρτός, ο οποίος σε εποχές έντονης αστυνόμευσης 

συνοδευόταν από ελληνικό στίχο, αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο με την υπόλοιπη 

ελληνική επικράτεια και τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Είναι μια πρακτική, η οποία 

μπορεί να μεταφραστεί ως ένδειξη υπακοής στο εθνικό αφήγημα. Η δήλωση ενός 

παλιού μουσικού ότι «τους γάμους τους κάναμε με μαντήλι καλαματιανό δεν 

μπορούσαμε να παίξουμε τα δικά μας γιατί την άλλη μέρα θα πηγαίναμε στην αστυνομία 

τότε οι διοικητές έκαναν κουμάντο» αποδεικνύει μια τέτοια πρόθεση. Η χρήση 

άλλωστε κατάλληλων και επιτρεπτών μουσικοχορευτικών πρακτικών μπορεί εύκολα 

να ενσωματώσει το τοπικό στο εθνικό.  
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 Ήταν περίπου μία και μισή, όταν ξεκίνησε η ορχήστρα να τραγουδάει στο 

ντόπιο ιδίωμα, διάφορους σκοπούς, όπως Συρτό, Ζάραμο, Ιμπραήμ χότζα, Πουστσένο, 

Χασαπιά. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες, πλέον, ήταν άτομα νεαρής ηλικίας, οι 

οποίοι χόρευαν και τραγουδούσαν, ενώ πολλές φορές ύψωναν τα χέρια τους ψηλά. 

Μια παρέα νέων ενώ τραγουδούσε και ζητωκραύγαζε, ανέβηκε στο τραπέζι. Από την 

βραδιά δεν έλειψαν και τα σουξέ της εποχής, σύμφωνα πάντα με τους νέους, όπως η 

Σόφκα, Μοράβατς  ή Ουζίτσκο Κόλο, ρουμ ντουμ ντουμ. 

 

6.1.2 Αμφισημίες και πολιτισμικές εκφράσεις 

 

 Από τη συγκεκριμένη εκδήλωση προκύπτουν αρκετά ζητήματα. Αρχικά, θα 

χωρίσουμε την εκδήλωση σε δυο μέρη. Στο πρώτο, όπου γίνεται η αναπαράσταση του 

πανηγυριού στο παλιό χωριό και στο δεύτερο όπου πραγματοποιείται το γλέντι. Το 

δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν σαφώς διαφοροποιημένο από το πρώτο, ως προς 

το περιεχόμενο της μουσικοχορευτικής διαδικασίας (διαφορετικοί χοροί, εισαγωγή 

τραγουδιού). Ενώ λοιπόν στην αναπαράσταση του παλιού πανηγυριού δε γίνεται 

χρήση φωνητικής πρακτικής, στο γλέντι που ακολούθησε, η ορχήστρα τραγούδησε 

σκοπούς, από τους οποίους κάποιοι θεωρούνται τοπικοί, ενώ άλλοι εισαγόμενοι από 

τη Βόρεια Μακεδονία. Αναρωτιόμαστε ποια στιγμή της εκδήλωσης θεωρείται 

παραδοσιακή και αυθεντική, καθώς και ποια εκφράζει την πλειοψηφία των θεατών 

και συμμετεχόντων. Όταν για παράδειγμα οι χορευτές έδιναν παράσταση πάνω στη 

σκηνή ή όταν ξεκίνησε το γλέντι και οι συμμετέχοντες χόρευαν ξενόφερτους σκοπούς 

και τραγούδια. Επίσης, ξενίζει το γεγονός, ότι ενώ κάποιοι ενοχλούνται από το 

τραγούδι, δεν ενοχλούνται όταν η νεολαία διασκεδάζει χορεύοντας ξενόφερτους 

χορούς, όπως Μοράβατς ή Ουζίτσκο Κόλο και ρουμ ντουμ ντουμ. Ο σύλλογος, λοιπόν, 

την ίδια στιγμή που επικαλείται την έννοια της παράδοσης και της αυθεντικότητας, 

την άλλη χρησιμοποιεί πρακτικές που θεωρούνται ξένες προς αυτήν. Επομένως, όλα 

αυτά που θεωρητικά πρεσβεύει ως φορέας και εκφραστής της γνήσιας πολιτισμικής 

παράδοσης, έρχονται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, δηλαδή, με αυτό που 

πραγματικά συμβαίνει κατά την διάρκεια της χορευτικής διαδικασίας.   

 Στην συγκεκριμένη εκδήλωση, η ανάδειξη της τοπικότητας 

πραγματοποιήθηκε μέσα από την πρακτική του τραγουδιού. Το τραγούδι, όπως 

ειπώθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, κατέχει από το 2000 κεντρικό ρόλο στις 
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δημόσιες εκδηλώσεις του συλλόγου. Όμως από το 2014 με την αλλαγή του 

διοικητικού συμβουλίου και την προσχώρηση του ως ιδρυτικό μέλος στην ΠΟΠΣΜ, 

το τραγούδι τέθηκε υπό περιορισμό. Ο περιορισμός αυτός σημαίνει ότι αποφεύγονται 

τραγούδια πολιτικού περιεχομένου, τα οποία θεωρούνται ανθελληνικά. Τη χρονιά 

εκείνη μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΜ επισκέφτηκε το χωριό και συμμετείχε στις 

εκδηλώσεις του συλλόγου. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις θυσίες που πρέπει να 

κάνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παράδοση. Επίσης, αναφέρθηκε στο 

τραγούδι, εφιστώντας την προσοχή στους συλλόγους και τους μουσικούς ώστε να μη 

χρησιμοποιούν τραγούδια ξενόφερτα και τραγούδια που προσβάλλουν την ιστορία 

και την ελληνικότητα της Μακεδονίας, αλλά να παίζονται μόνο γνήσια Μακεδονικά 

τραγούδια. Έτσι, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου, όπως μας ανέφερε, δεν 

απαγόρευσε το τραγούδι, αλλά το περιόρισε και συμβούλεψε τους μουσικούς να είναι 

πιο προσεκτικοί.  

 Ωστόσο, σύμφωνα με τους μουσικούς που συμμετείχαν στην εκδήλωση 

«..αυτό που έγινε στο Λουτράκι δεν είχε καμία σχέση με την παμμακεδονική, παρόλο 

που είναι στην ομοσπονδία, αυτό έχει να κάνει με το συμβούλιο και όχι με τους 

ανθρώπους εκεί… υπήρχαν δυο παρέες που από την αρχή πίεζαν να ακούσουν κάποια 

τραγούδια αλλά είχε πέσει εντολή να παίξουμε μέχρι ένα σημείο… το μπέρδεμα είναι ότι 

δεν ξέρουμε ποια είναι δικά μας τραγούδια και ποιά των άλλων, και γι αυτό φταίει η 

πολιτική κατάσταση που δεν ασχολήθηκε με το θέμα, προσπάθησε να το αποκρύψει. Το 

πρόβλημα είναι πάντα τα άκρα. Οι μεν καθόλου τραγούδι ενώ στο σπίτι τους μπορεί να 

μην μιλούσαν ποτέ ελληνικά. Οι δε τραγούδι, όχι όμως τα παραδοσιακά αλλά τα άλλα 

τα δικά μας τα καλά.. Και εμείς έχουμε τραγουδήσει τραγούδια πολιτικού περιεχομένου, 

δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, πρέπει να επιβιώσουμε. Αν δεν τραγουδούσαμε δεν 

θα είχαμε δουλειά… ο χορός και η παράδοση είναι εμπορεύσιμη, είναι ζωντανός 

οργανισμός και προχωράει». 

 Από την παραπάνω δήλωση αναδεικνύονται δυο ζητήματα. Ένα που αφορά 

την οριοθέτηση των πολιτισμικών πρακτικών και ένα δεύτερο τη δράση των 

συμμετεχόντων και σε ποιο βαθμό αυτή μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της 

εκδήλωσης. Το ζήτημα του διαχωρισμού των τραγουδιών αφορά ιδιαίτερα τους 

μουσικούς, καθώς μέσα από αυτούς μεταφέρονται τα τραγούδια και οι μελωδίες. Το 

συμβούλιο τους καθιστά υπεύθυνους, ώστε να μπορούν να διαχωρίζουν τα τραγούδια 

σε «καλά και κακά». Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, υπάρχει σύγχυση με τη διαδικασία 
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αυτή, καθώς δεν ξέρουν ποιά πραγματικά είναι δικά τους και ποια των άλλων 

(εννοώντας τους κατοίκους της Βόρειας Μακεδονίας). Ο περιορισμός, στον οποίο 

υπόκεινται οι μουσικοί, αποκαλύπτει ότι ένα γλέντι, το οποίο πραγματοποιείται υπό 

προϋποθέσεις και περιορισμούς δεν μπορεί να θεωρείται ελεύθερο και αυθόρμητο. 

Για παράδειγμα, πολλές παραγγελίες χορευτών δεν ικανοποιούνται, καθώς περνούν 

από λογοκρισία και απορρίπτονται ως ανθελληνικές. Σύμφωνα με τους μουσικούς, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να χωριστούν σε τρείς κατηγορίες. Στις δυο πρώτες 

κατηγορίες κατατάσσονται οι ακραίοι, δηλαδή, αυτοί που δεν θέλουν καθόλου το 

τραγούδι και αυτοί που θέλουν το τραγούδι και μέσα απ’ αυτό ταυτίζονται με την 

ιδέα της αυτόνομης Μακεδονίας. Ενώ μια τρίτη κατηγορία, εμπεριέχει τους 

ενδιάμεσους, δηλαδή, αυτούς που επιθυμούν να ακούν το τραγούδι, αλλά ταυτίζονται 

με την μακεδονική τοπική ταυτότητα ως κομμάτι της εθνικής τους ταυτότητας. 

 Όταν ξεκίνησε το τραγούδι οι περισσότεροι χορευτές, αλλά και οι πιο 

ένθερμοι, ήταν άτομα νεαρής ηλικίας. Αρκετές φορές μάλιστα κατά τη διάρκεια του 

χορού σήκωναν ψηλά τα χέρια τους τραγουδώντας τους στίχους του τραγουδιού. Η 

κίνηση αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί ως ανάταση ψυχής, μια κίνηση η οποία 

δηλώνει την ευχαρίστηση αλλά και την εκτόνωση της έντασης που νοιώθει το άτομο 

εκείνη την στιγμή. Συγχρόνως, κάποιοι συμμετέχοντες έδιναν παραγγελίες στην 

ορχήστρα. Η ορχήστρα, με τη σειρά της, η οποία είχε ήδη λάβει κάποιες οδηγίες από 

το διοικητικό συμβούλιο, ανταποκρίνονταν μόνο στα τραγούδια που δεν είχαν 

πολιτικό περιεχόμενο. Όπως τόνισε και ο μουσικός, σε όλα τα γλέντια υπάρχουν 

άτομα που τους πιέζουν να παίξουν τέτοια τραγούδια. Η αίσθηση που άφηναν οι 

συμμετέχοντες ήταν ότι δεν ενδιαφέρονταν τόσο για την προέλευση του τραγουδιού, 

δηλαδή, αν το τραγούδι που ακούγονταν ήταν τοπικό ή της ευρύτερης περιοχής της 

Μακεδονίας ή εισαγόμενο, αλλά ικανοποιούνταν από την όλη διαδικασία. Μάλιστα, 

υπάρχουν τα σουξέ της εποχής, όπως προαναφέραμε, μέσα από τα οποία εκφράζεται 

μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού. 

Η νέα γενιά φαίνεται να αναζητάει καινούριους τρόπους έκφρασης, γι’ αυτό 

και ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με τα νεοφερμένα τραγούδια. Σύμφωνα με ανθρώπους 

που συμμετέχουν σε πολιτιστικά γεγονότα, οι νέοι ξεσπούν μέσα από το τραγούδι, 

δηλαδή, η πρακτική αυτή αποτελεί ένα είδος αντίδρασης και αντίστασης απέναντι σε 

προσπάθειες οριοθέτησης και περιορισμού πολιτισμικών στοιχείων. Ταυτόχρονα, 

είναι ένα εν δυνάμει κοινό που δεν μπορεί ούτε να αγνοηθεί, ούτε να παραμεριστεί 
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καθώς οι ίδιοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι στηρίζονται σ’ αυτό. Γενικότερα, 

παρατηρείται μια έντονη ενασχόληση και συμμετοχή νέων ανθρώπων με 

πολιτιστικούς συλλόγους και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, η συμμετοχή αυτή 

δεν έχει να κάνει τόσο με την προσήλωση τους στην παράδοση, όπως πολλοί θέλουν 

να πιστεύουν, ούτε με την ανάγκη διάσωσης του πολιτισμού, αλλά με την ανάγκη 

ταύτισης με τον τόπο αλλά και τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να ζούνε σε 

γειτονικά κράτη, ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί και μια ανάγκη διαφοροποίησης από 

άλλες πληθυσμιακές ομάδες της ελληνικής επικράτειας. 

 

6.1.3 Ο πολιτισμός ως πεδίο εξουσίας και οικονομικής ανέλιξης 

 

 Υιοθετώντας την ιδέα της Wright, ότι η έννοια του πολιτισμού είναι μια 

πολιτική διαδικασία πάλης, για τη δύναμη του προσδιορισμού κεντρικών εννοιών, 

αντιλαμβανόμαστε ότι οι πολιτικές, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί γύρω από την 

έννοια της παράδοσης αποσκοπούν σε ζητήματα εξουσίας. Η έννοια της παράδοσης, 

η οποία αναμφισβήτητα τίθεται σε κυρίαρχους λόγους, χρησιμοποιείται από 

διάφορους φορείς εξουσίας, με σκοπό να νομιμοποιήσουν την υπόστασή τους, να 

ερμηνεύσουν πτυχές του παρελθόντος, αλλά και να αναπτύξουν πολιτικές με τις 

οποίες θα μπορούν να χειραγωγούν τα πλήθη.  

 Θέλοντας να αναδείξουμε τις σχέσεις εξουσίας που υφίστανται στην 

παραπάνω εκδήλωση, παρατηρούμε πως ο πολιτιστικός σύλλογος, υπό την επίδραση 

της ΠΟΠΣΜ, είναι αυτός που αποφασίζει για το περιεχόμενο αλλά και την 

διαδικασία της εκδήλωσης θέτοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις ενός γνήσιου, 

όπως αναφέρει, πανηγυριού. Επομένως, δεν αποφασίζει απλά για τη διαδικασία και 

το περιεχόμενο της πολιτιστικής εκδήλωσης, αλλά συγχρόνως, επινοεί μια παράδοση, 

την οποία προωθεί ως γνήσια τοπική.  

 Στις σχέσεις εξουσίας συμπεριλαμβάνεται ένας ακόμα φορέας, η 

αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου τυγχάνει να έχει 

εργασιακή σχέση με το δήμο. Το γεγονός αυτό μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι 

βρισκόμαστε μπροστά σε πολυσύνθετες και περίπλοκες σχέσεις, οι οποίες βασίζονται 

σε αμοιβαίες συμβάσεις. Η σχέση Δήμου και Συλλόγου είναι αμφίδρομη και 

αλληλοεξαρτώμενη. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, το Λουτράκι είναι ένας 

τουριστικός προορισμός. Στη δεκαετία του 1950 έγινε η ανοικοδόμηση της 
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λουτρόπολης, και το 1985 παραχωρήθηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της 

επιχείρησης στην κοινότητα Λουτρακίου και έτσι το χωριό απέκτησε τουριστική 

αξία. Για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων τουριστών, το χωριό διαθέτει μια πληθώρα 

καταλυμάτων, εστιατορίων και μαγαζιών. Ο σύλλογος λοιπόν, σε συνεργασία με το 

Δήμο, άλλα και τοπικούς φορείς, προσπαθούν να προωθήσουν εμπορικά την περιοχή, 

ως έναν τόπο που προσφέρει απολαύσεις, ξεκούραση και πολλές άλλες δράσεις. 

Μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις οποίες πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια 

όλου του χρόνου, παρέχει ψυχαγωγία και διασκέδαση, τόσο στον τοπικό πληθυσμό, 

όσο και τους τουρίστες. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται και όλοι οι χοροδιδάσκαλοι, 

χορευτές, ερευνητές, οι οποίοι καταφθάνουν στην περιοχή, για να συμμετέχουν και 

να γνωρίσουν τις πολιτισμικές πρακτικές της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. 

Στην ουσία, πουλάει τα τοπικά πολιτισμικά προϊόντα, αποκομίζοντας ένα πολύ 

μεγάλο κέρδος, όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Η φήμη και 

το κύρος που έχει αποκτήσει, του επιτρέπουν να συμμετέχει σ’ ένα δίκτυο αμοιβαίων 

προσκλήσεων με άλλους συλλόγους εντός και εκτός Ελλάδος. Επομένως, η έννοια 

του παραδοσιακού πανηγυριού ενισχύει και εξυπηρετεί, κατά πολύ, την προώθηση 

της περιοχής ως ένας εξωτικός τόπος. 

 

6.1.4 Σύνοψη 

 

 Σκοπός του κεφαλαίου ήταν να εξετάσει τη συγκρότηση της τοπικότητας στο 

πλαίσιο μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε τον τρόπο που ο 

πολιτιστικός σύλλογος χρησιμοποίησε τις έννοιες της παράδοσης και της 

αυθεντικότητας, με σκοπό να ενισχύσει και να νομιμοποιήσει το ρόλο του ως φορέας 

του τοπικού πολιτισμού. Οι έννοιες αυτές αποδεικνύονται ισχυρές πηγές εξουσίας, 

καθώς χρησιμοποιούνται εκατέρωθεν από τον πολιτιστικό σύλλογο και την 

αυτοδιοίκηση, με σκοπό να προωθήσουν τις τοπικές εκδηλώσεις και τον τόπο, 

αντίστοιχα, για εμπορικούς και οικονομικούς σκοπούς.  

 Διαχωρίζοντας την εκδήλωση σε δυο μέρη διαπιστώσαμε την αντίφαση, η 

οποία προκύπτει από τις χορευτικές επιτελέσεις του πρώτου και του δεύτερου μέρους. 

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μια «γνήσια» χορευτική αναπαράσταση που 

αντανακλά το μουσικοχορευτικό παρελθόν, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται η 

υποτιθέμενη συνέχεια αυτού του παρελθόντος, η οποία όμως στην πραγματικότητα 
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είναι πολύ διαφορετική. Το τραγούδι αποτελεί ένα βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο 

γιατί ενώ στο πρώτο μέρος δεν παρουσιάζεται ως συστατικό στοιχείο της επιτέλεσης, 

στο δεύτερο εμπεριέχεται και μάλιστα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς 

ακούγονται σκοποί και τραγούδια από γειτονικές χώρες. Επομένως, παρατηρούμε δυο 

διαφορετικές αναπαραστάσεις της τοπικότητας, τη μεν να συγκροτείται μέσω 

επινοημένων εικόνων που μεταφέρονται από το παρελθόν και τη δε, η οποία 

αντιστοιχεί στο γλέντι, μέσω σύγχρονων πολιτισμικών επιτελέσεων. Σ’ αυτές 

συγκαταλέγονται το νεοφερμένο τραγούδι και οι νεοφερμένοι χοροί.        

 Η αναπαράσταση του τοπικού αφηγήματος, όπως παρουσιάστηκε στην αρχή, 

έρχεται σε αντίθεση με το γλέντι που ακολούθησε, το οποίο όμως, αντανακλά την 

τοπική πολιτισμική πραγματικότητα. Αν και δεν ήταν στις προθέσεις των 

διοργανωτών να υπονομεύσουν την κυριαρχία του κράτους, υπήρχαν στιγμές, όπου 

τα εθνικά και πολιτισμικά όρια αμφισβητούνταν και επεκτείνονταν. Η ιδέα αυτή 

αποτυπώνεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του γλεντιού. Η αμφισημία, η οποία 

προκύπτει από το γεγονός, προκαλεί ρωγμές στο οικοδόμημα της έννοιας της 

παράδοσης και της αυθεντικότητας που χτίστηκε, όχι μόνο για να καλλιεργήσει την 

αίσθηση της συνοχής, της ενσωμάτωσης και της ταυτότητας, αλλά και για να 

εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες. Επομένως, όσο δύσκολο είναι να 

οριοθετήσουμε τις πολιτισμικές πρακτικές, άλλο τόσο είναι να τις χαρακτηρίσουμε 

αυθεντικές, με την έννοια ότι οι πρακτικές αυτές επιτελούνται με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο όλα αυτά τα χρόνια. Αντιθέτως, υποστηρίζουμε ότι μετασχηματίζονται κάθε 

φορά και προσαρμόζονται στις εκάστοτε περιστάσεις. 

 Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το τελικό αποτέλεσμα της εκδήλωσης είναι αυτό 

που έχει προκύψει μέσα από σύνθετες διεργασίες όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις εμπεριέχουν ένα συνονθύλευμα πολιτισμικών στοιχείων παλιών, 

νεότερων, τοπικών και άλλων, μέσα από τα οποία συγκροτείται και αναπαρίσταται η 

τοπική ταυτότητα. Αυτό που παρουσιάζεται ως γνήσιο παραδοσιακό είναι στην 

πραγματικότητα ένα κράμα τοπικών και άλλων πολιτισμικών στοιχείων, τα οποία 

ενσωματώνονται και αναπαράγουν νέες πολιτισμικές εκφράσεις.   

 Σημαντική πτυχή του θέματος είναι και οι συμμετέχοντες στη χορευτική 

διαδικασία. Όπως και στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, όπου πρωταγωνιστές της 

ήταν άτομα νεαρής ηλικίας, έτσι και στο δεύτερο μέρος, δηλαδή στο γλέντι, οι νέοι 

άνθρωποι πρωτοστατούσαν στην χορευτική επιτέλεση. Η νέα γενιά φαίνεται να 
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γαλουχείται ως προς τις πολιτισμικές πρακτικές με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι η 

προηγούμενη γενιά, η οποία είχε δεχτεί τις πολιτικές συνέπειες των προηγούμενων 

καθεστώτων. 

 Το τραγούδι, το οποίο εμφανίστηκε σε δημόσιες εκδηλώσεις μόλις το 2000, 

έχει μετασχηματίσει το περιεχόμενο των πολιτισμικών πρακτικών. Σε αυτό 

συνετέλεσε η απαγόρευση παραγωγής δισκογραφίας στον ελλαδικό χώρο και η 

ταυτόχρονη εισαγωγή νέων τραγουδιών, τα οποία αναδείχθηκαν και αποτέλεσαν 

πηγή έκφρασης της νέας γενιάς. Η νέα αυτή πραγματικότητα είναι ένας τρόπος 

συγκρότησης και αναπαράστασης της τοπικότητας. Με λίγα λόγια το τραγούδι 

εκφράζει μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού και μέσα από αυτό συγκροτείται η διαφορά 

και η ταύτιση. Η διαφορά σε σχέση με τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες που 

συμβιώνουν στην περιοχή και η ταύτιση με τον τόπο αλλά και τους ανθρώπους, όχι 

μόνο αυτούς που βρίσκονται εκεί, αλλά και με αυτούς που συνδέονται πολιτισμικά 

(οι συγγενείς που έφυγαν), αλλά ανήκουν σε διαφορετικά έθνη-κράτη.        

 Σε μια δεύτερη ανάγνωση της εκδήλωσης παρατηρούμε ότι σύλλογος και 

αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε μια σχέση αλληλεξάρτησης. Επιπλέον, όπως 

αναφέρθηκε, ο πρόεδρος του συλλόγου σχετίζεται εργασιακά με τον Δήμο. Και οι 

δυο φορείς επωφελούνται από τα κέρδη της εκδήλωσης, είτε έμμεσα είτε άμεσα, 

καθώς η περιοχή είναι ένας τουριστικός προορισμός. Η δημοτικότητα του τόπου 

εξαρτάται άμεσα και από την πολιτισμική του εικόνα. Η παράδοση λοιπόν, δεν είναι 

παρά μια επινοημένη έννοια, η οποία αναδεικνύεται ως πηγή εξουσίας. Μέσα από 

αυτήν αντλούν δύναμη ο πολιτιστικός σύλλογος και η αυτοδιοίκηση, ώστε να 

αναδείξουν τον τόπο και τους εκφραστές του ως ένα εξωτικό μέρος, όπου 

επιτελούνται γνήσιες πολιτισμικές πρακτικές. Με αυτό τον τρόπο όλοι όσοι 

συμμετέχουν κοινωνούν αυτόν τον πολιτισμό και γίνονται γνήσιοι εκφραστές του 

τόπου και των προγόνων του. 

 Επίσης, στην εκδήλωση αναδεικνύεται η επιρροή που δέχεται ο πολιτιστικός 

σύλλογος Λουτρακίου από την ΠΟΠΣΜ. Ο Σύλλογος ως μέλος της ομοσπονδίας 

οφείλει να συμμορφώνεται στους κανόνες και τις επιταγές της, θέτοντας 

περιορισμούς στις χορευτικές διαδικασίες. Ο πρόεδρος του συλλόγου περιορίζει το 

τραγούδι και έτσι πολλά τραγούδια που παραγγέλνονται στην ορχήστρα από τους 

συμμετέχοντες δεν εκτελούνται, καθώς θεωρούνται ανθελληνικά. Από την άλλη 

παίζονται άλλα τραγούδια και σκοποί, τα οποία αν και νεοφερμένα δεν «ενοχλούν» 
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και δεν απειλούν την εθνική ακεραιότητα της περιοχής και των ανθρώπων της. Η 

πραγματικότητα αυτή έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της παράδοσης, την οποία 

επικαλείται ο σύλλογος, αποκαλύπτοντας ότι ο επίπλαστος χαρακτήρας του 

πολιτισμού τον καθιστά ικανό να μετασχηματίζεται και να αναπλάθεται παίρνοντας 

διαφορετικές μορφές κάθε φορά, ανάλογα το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που 

επικρατεί.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

 

7.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Βασικός στόχος της εργασίας ήταν να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 

αναπαράγονται και αναπαρίστανται οι τοπικές ταυτότητες μέσα από τις χορευτικές 

πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό ως αναλυτικό όρο, 

μελέτησα τον τρόπο που οι φορείς πολιτισμού χρησιμοποιούν τις χορευτικές 

πρακτικές για να ισχυροποιήσουν, να νομιμοποιήσουν, να υποστηρίξουν ή να 

υπονομεύσουν κυρίαρχους λόγους και ιδεολογίες.  

 Γενικότερα, ο χορός και η μουσική έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση 

της εθνικής ταυτότητας, της μνήμης και της ιδεολογίας και υπήρξαν ένα σημαντικό 

εργαλείο στα χέρια του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος τους διαμόρφωσε σύμφωνα 

με τα εθνικά πρότυπα. Ειδικότερα στην περιοχή της Αλμωπίας, οι χορευτικές 

πρακτικές χρησιμοποιούνται για να πλαισιώσουν μια σειρά από θρησκευτικές 

γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τελετές μνήμης, αλλά και εθνικές ή τοπικές 

επετείους, επομένως, είναι συνυφασμένες, όχι απλά με τις πολιτισμικές πρακτικές 

των ανθρώπων, αλλά η παρουσία του καθίσταται απαραίτητη σε κάθε εκδήλωση 

εθνικής και τοπικής σημασίας. Οι εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες είναι προϊόν των 

πολιτιστικών συλλόγων, έχουν ψυχαγωγικό και οικονομικό σκοπό, ενώ ταυτόχρονα 

συμβάλλουν στη συγκρότηση της συλλογικής μνήμης. Παράλληλα, στις εκδηλώσεις 

αυτές παρίστανται πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

άλλων φορέων, στα οποία δίνεται βήμα να μιλήσουν με σκοπό να εκθέσουν το έργο 

τους ή σε άλλες περιπτώσεις να προβούν σε ανακοινώσεις, νουθετήσεις, 

απαγορεύσεις και καταγγελίες. 

 Το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχθηκα, βασίζεται σε θεωρίες, οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι ο πολιτισμός δεν έχει εγγενή χαρακτήρα, ούτε είναι στατικός και 

περιχαρακωμένος, αλλά δυναμικός, ρευστός και κατασκευάζεται κατά περίπτωση σε 

συγκεκριμένους τόπους και χρόνους. Επίσης, οι νέες αυτές θεωρίες μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμός γίνεται ένα εργαλείο 

στα χέρια ατόμων και ομάδων για να πετύχουν πολιτικούς - οικονομικούς στόχους, 
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αλλά και για να ενισχύσουν τον αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση και την 

οριοθέτηση.  

 Αντιλαμβάνομαι την έννοια του πολιτισμού, όπως την όρισε η Wright, ως ένα 

πεδίο όπου διαπραγματεύονται σχέσεις εξουσίας, αλλά και ως πολιτική διαδικασία 

πάλης για το ποιός θα έχει την δύναμη να προσδιορίσει κεντρικές έννοιες, όπως και 

αυτή του πολιτισμού. Επιπλέον, χρησιμοποιώ τον πολιτισμό για να εξετάσω τις 

τοπικές ταυτότητες. Στηρίχτηκα στο θεώρημα ότι η ταυτότητα δεν είναι μια έννοια 

που θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως δεδομένη και αμετάβλητη, αλλά μια έννοια, η 

οποία διαμορφώνεται μέσα από κοινωνικές δυνάμεις και σχέσεις, ενώ είναι πάντα 

εξαρτημένη από το ιστορικό γίγνεσθαι και σε διαδικασία συνεχούς μετασχηματισμού. 

 Μέσα από μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν διαπίστωσα, ότι οι 

πολιτισμικές πρακτικές της πληθυσμιακής ομάδας των Ντόπιων ήταν πάντα 

συνυφασμένες με τα ιστορικό-πολιτικά δεδομένα της περιοχής. Το ζήτημα της 

ταυτότητας αυτών των ανθρώπων απασχόλησε, ιδιαίτερα, το ελληνικό κράτος, το 

οποίο στην προσπάθεια του να τους ενσωματώσει στον κρατικό κορμό, ακολούθησε 

αυστηρές στρατηγικές, οι οποίες επηρέασαν τις πολιτισμικές πρακτικές τους. Η πιο 

σημαντική ήταν η απαγόρευση της μητρική τους γλώσσας, η οποία όχι μόνο δεν ήταν 

ελληνική, αλλά έμοιαζε και με αυτήν των γειτονικών κρατών. Η απαγόρευση έγινε 

πράξη μόνο σε δημόσιους χώρους, καθώς οι άνθρωποι συνέχισαν να μιλούν και να 

τραγουδούν τα τραγούδια τους σε ιδιωτικούς χώρους. 

 Η απαγόρευση είχε ως συνέπεια τον μετασχηματισμό των μουσικοχορευτικών 

πρακτικών. Ιδιαίτερα για τη μουσική σήμερα, θα λέγαμε, ότι δεν αποτελεί μια ενιαία 

παράδοση, αλλά ένα συνονθύλευμα που προέκυψε από τη συνύπαρξη παλιών, 

νεώτερων, έντεχνων και ευρέως γνωστών τραγουδιών στον γεωγραφικά οριζόμενο 

μακεδονικό χώρο. Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσε και το γεγονός ότι πολλά τραγούδια 

μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες από τους πολιτικούς πρόσφυγες που έφυγαν μετά 

τον εμφύλιο. Τα τραγούδια αυτά προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, αλλάζοντας 

πολλές φορές τα πρόσωπα και τα τοπωνύμια στα οποία αναφέρονταν ή ακόμα και τον 

ρυθμό τους. Έπειτα, εισήχθησαν στον Ελλαδικό χώρο και μαζί με αυτά και άλλα σε 

έντεχνη μορφή, τα οποία έμοιαζαν στον ρυθμό με τα παλιά και έτσι γίνονταν 

αποδεκτά και αγαπητά. Παράλληλα, και οι χορευτικές διαδικασίες, από τη μεταξική 

περίοδο έως και την μεταπολίτευση, ελέγχονταν από τις κρατικές αρχές. Οι τοπικές 

χορευτικές πρακτικές, εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης απορρίπτονταν, καθώς 
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θεωρούνταν βουλγάρικες, σκοπιανές και ανθελληνικές. Τη θέση τους διεκδίκησαν 

χοροί άλλων περιοχών όπως Συρτός, Καλαματιανός, Τσάμικος κ.α. 

 Το τέλος της μουσικοχορευτικής εσωστρέφειας ανέρχεται χρονικά στις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 και σχετίζεται με το τέλος των γλωσσικών απαγορεύσεων, το 

άνοιγμα των συνόρων με τα γειτονικά σλαβόφωνα κράτη και την σύσταση τοπικών 

χορευτικών συγκροτημάτων. Οι μελωδίες και τα βήματα των χορών τυποποιήθηκαν 

ώστε να μπορούν να παρουσιάζονται από τα χορευτικά συγκροτήματα σε 

παραστάσεις. Έτσι, οι επόμενες γενιές δασκάλων και χορευτών δέχτηκαν αυτές τις 

προσθήκες και παραλλαγές στους χορούς, ως γνήσια τοπική χορευτική πρακτική.           

 Σημαντική παράμετρος την οποία εξετάσαμε είναι ο θεσμός των πολιτιστικών 

συλλόγων. Η μελέτη των Πολιτιστικών Συλλόγων έχει αποδειχθεί ότι συμβάλει στην 

διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη συγκρότηση συλλογικών και ατομικών 

ταυτοτήτων. Στην Ελλάδα ο θεσμός των πολιτιστικών συλλόγων άνθισε τη δεκαετία 

του 1980 μέσω της πολιτικής των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων με σύνθημα 

«επιστροφή στις ρίζες» και με βασικό τους στόχο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, 

τη διάδοση και διάσωση του πολιτισμού. Η ίδρυση τους ταυτίστηκε με ζητήματα 

μετασχηματισμού και ενσωμάτωσης των τοπικών πληθυσμών στο εθνικό σύνολο. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η δράση των συλλόγων μεταφράστηκε ως κίνηση 

προσφοράς στην πατρίδα και το έθνος. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα 

πολιτικής δράσης, συμμετέχοντας σε δομές εξουσίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση 

απέκτησε μια πελατειακή σχέση με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς 

τους επιχορήγησε με δημόσιο χρήμα. Ως αντάλλαγμα οι τοπικοί άρχοντες και 

εκπρόσωποι της κρατικής εξουσίας εμφανίζονται στις εκδηλώσεις αυτές, ενώ τους 

δίνεται το βήμα να μιλούν και να εκθέτουν το έργο τους. Επιπλέον, η σημαντικότητα 

της μελέτης των συλλόγων έγκειται στο γεγονός, ότι αποτελούν τους βασικούς 

διαμεσολαβητές μεταξύ πολιτισμού και συμμετεχόντων. Η διαμεσολάβηση αυτή 

συνεπάγεται κανόνες και περιορισμούς, τους οποίους θέτουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι 

με σκοπό να υποστηρίξουν κυρίαρχες ιδεολογίες, αλλά και να νομιμοποιήσουν τη 

θέση τους ως γνήσιοι εκφραστές του τοπικού πολιτισμού. 

 Στο πλαίσιο της οριοθέτησης του πολιτισμού, εξέτασα τον ρόλο και τη δράση 

της ΠΟΠΣΜ. Η ομοσπονδία εμφανίζεται ως ένας συλλογικός πολιτιστικός φορέα, ο 

οποίος έχει ως κύριο στόχο τη διαφύλαξη και τη διάδοση της γνήσιας Μακεδονικής 

παράδοσης, καθώς και την υπεράσπιση του ονόματος της Μακεδονίας. Το να ανήκει 
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κάποιος σύλλογος στην ομοσπονδία σημαίνει πως ενστερνίζεται τις απόψεις και τις 

ιδεολογίες της, ενώ παράλληλα αποκτά υποχρεώσεις που αφορούν τη συμμετοχή του 

στις δράσεις της ομοσπονδίας. Μέσα από τη δράση της αποδεικνύεται ότι ο ρόλος της 

ως ένας πολιτισμικός φορέας έχει αποκτήσει πολιτικό χαρακτήρα, καθώς η εμπλοκή 

της σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι ενεργητική και άμεση. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσα από τα δελτία τύπου κατηγορεί την κυβέρνηση για προδοσία και 

αδιαφορία, ενώ καλεί τους πολίτες να ξεσηκωθούν εναντίον της, δίνοντας εντολές σε 

αυτοδιοικήσεις και τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους να εκδώσουν δημοτικά 

ψηφίσματα για την ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Στο πλαίσιο αυτό 

παρακολουθήσαμε και τη δράση των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, οι οποίοι 

πραγματοποίησαν μια πορεία διαμαρτυρίας για την ακύρωση της συμφωνίας αλλά 

και έθεσαν περιορισμούς που αφορούσαν τις πολιτισμικές πρακτικές. 

 Στη συνέχεια για να κατανοήσουμε τη σημασία των χορευτικών πρακτικών 

στην αναπαραγωγή και αναπαράσταση της τοπικής ταυτότητας, παρέθεσα ορισμένα 

εθνογραφικά παραδείγματα, τα οποία άντλησα από πολιτιστικά γεγονότα της 

περιοχής. Στις εκδηλώσεις αυτές εξέτασα πτυχές που σχετίζονται με το χορευτικό 

γεγονός, όπως είναι οι μελωδίες, τα τραγούδια, οι χοροί, τα μουσικά και χορευτικά 

συγκροτήματα, αλλά και οι λόγοι που ακούστηκαν.  

 Αυτό που αναδύθηκε μέσα από την έρευνα ήταν ότι οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις είναι τυποποιημένα γεγονότα, τα οποία ακολουθούν καθορισμένους 

κανόνες και εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Βασικοί συντελεστές των 

εκδηλώσεων είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει το ρόλο του 

διαμεσολαβητή μεταξύ πολιτισμού και συμμετεχόντων. Σήμερα καμιά ορχήστρα δεν 

παίζει ελεύθερα και κανένα γλέντι δεν πραγματοποιείται αυθόρμητα, αλλά υπόκειται 

σε κανόνες που από πριν έχουν ορίσει τα διοικητικά συμβούλια των πολιτιστικών 

συλλόγων, τα οποία με τη σειρά τους είναι υπόλογα σε άλλους φορείς εξουσίας, όπως 

η ΠΟΠΣΜ και η αυτοδιοίκηση. Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει τις εκδηλώσεις σε 

τόπους όπου αναπτύσσονται σχέσεις εξουσίας, οι οποίες εμπεριέχουν σχέσεις 

αλληλεξάρτησης, περιορισμών και αμοιβαίων υποχωρήσεων. Οι τρείς αυτοί φορείς, 

μέσο των πολιτισμικών πρακτικών, έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν και να 

αναπαράγουν αντιλήψεις, οι οποίες είτε υποστηρίζουν, είτε υπονομεύουν τους 

κυρίαρχους λόγους. Επιπλέον, η χρήση των πρακτικών αυτών τους βοηθά να 

ισχυροποιούν και να νομιμοποιούν την υπόστασή τους. 
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 Ένα παράδειγμα της παραπάνω διαπίστωσης αποτελούν τα πολιτιστικά 

γεγονότα στο Γαρέφι. Όταν η αθλητική ομάδα πραγματοποίησε μια εκδήλωση, η 

οποία θεωρητικά υπονόμευσε τους κυρίαρχους λόγους, αφού σ’ αυτήν ακούστηκαν 

τραγούδια πολιτικού περιεχομένου, ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού αντέδρασε 

άμεσα συμπεριλαμβάνοντας και αυτός με τη σειρά του τραγούδια, τα οποία όμως, 

όπως τόνισε ο πρόεδρος, ήταν τοπικά και όχι ξενόφερτα. Η αντίδραση αυτή είχε ως 

στόχο την υποστήριξη κυρίαρχων λόγων, ωστόσο ενδιαφέρον σ’ αυτήν την 

περίπτωση αποτελεί το γεγονός ότι η φωνητική πρακτική δεν συνηθίζονταν σε καμία 

δημόσια εκδήλωση του χωριού, επομένως, αντιλαμβανόμαστε, όχι μόνο, την 

συμβολική χρήση του τραγουδιού, αλλά και τη δύναμη που κατέχει ο πολιτιστικός 

σύλλογος στο να καθορίζει τη διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα μιας πολιτιστικής 

εκδήλωσης. Παράλληλα, παρακολουθήσαμε και την αντίδραση του δημάρχου, ο 

οποίος σε όλες τις εκδηλώσεις, τις οποίες παρευρίσκονταν, μέσα από το λόγο του, 

διαμαρτύρονταν για το γεγονός, υποστηρίζοντας και αυτός με τη σειρά του κυρίαρχες 

αντιλήψεις. 

 Το τραγούδι, όπως παρατηρήσαμε, υπήρξε ειδοποιός διαφορά μεταξύ όλων 

των εκδηλώσεων. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αν και είχαν κοινό σημείο αναφοράς, 

δηλαδή, την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, διέφεραν ως προς τον τρόπο που τον 

παρουσίασαν. Υπήρξαν εκδηλώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε, ενώ σε άλλες 

αποκλείστηκε, καθώς η χρήση του θεωρήθηκε προβληματική. Για παράδειγμα, στους 

Προμάχους και στην Όρμα στην εκδήλωση γυναικών, δεν ακούστηκε καθόλου 

τραγούδι, ενώ στον σύλλογο Νέων της Όρμας αλλά και στο Λουτράκι, ακούστηκε. 

Φυσικά, όπως δήλωσαν και τα διοικητικά συμβούλια το τραγούδι τέθηκε υπό 

περιορισμό, δηλαδή, αποκλείστηκαν όλα τα τραγούδια πολιτικού περιεχομένου, τα 

οποία χαρακτηρίζονται ανθελληνικά, ενώ στην εκδήλωση στο Γαρέφι ανακοινώθηκε 

ότι θα παιχθούν τραγούδια μόνο τοπικά. Σύμφωνα με τους μουσικούς, είναι δύσκολο 

να ξεχωρίσουμε αν ένα τραγούδι είναι τοπικό η όχι. Πολλά τραγούδια τα οποία 

θεωρούνται τοπικά, ακούγονται και σε γειτονικές χώρες και αυτό το σημείο είναι που 

προβληματίζει πολλούς, καθώς προσπαθούν να κατηγοριοποιήσουν αλλά και να 

οριοθετήσουν πολιτισμικά στοιχεία με γεωγραφικούς όρους. Επιπλέον, υπάρχουν 

σκοποί, όπως για παράδειγμα τα κομιταζτίδικα ή αντάρτικα, τα οποία είναι πολύ 

αγαπητά και εκφράζουν μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού, ωστόσο και αυτά, ιδιαίτερα 

όταν συνοδεύονται από τραγούδι, θεωρούνται απαγορευμένα. Το γεγονός αυτό μας 
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βοηθάει να κατανοήσουμε τη σημασία που έχει το τραγούδι ως πρακτική στις 

δημόσιες εκδηλώσεις. Το τραγούδι έχει συμβολικό ρόλο και πολλές φορές η χρήση 

του προσδίδει διαφορετικό νόημα. Για παράδειγμα, διαφορετικά ακούγεται μια 

μελωδία, ακόμα και αν είναι εισαγόμενη, χωρίς το τραγούδι και διαφορετικά όταν σε 

αυτήν προστίθεται η φωνητική πρακτική.  

 Μια ακόμα ανάλυση των εκδηλώσεων ανέδειξε τον τρόπο που εκφράστηκε η 

τοπικότητα σε σχέση με την εθνικότητα. Για παράδειγμα, η εκδήλωση των Προμάχων 

είχε μια τέτοια κατεύθυνση, όπου η τοπική ταυτότητα αναδείχτηκε μέσα από την 

σύνδεση της με την εθνική ταυτότητα. Ακόμα και η συμμετοχή του συλλόγου ως 

ιδρυτικό μέλος της ΠΟΠΣΜ θεωρείται από τα ίδια τα μέλη του συμβουλίου απόδειξη 

της σύμπλευσης και αφοσίωσης στο εθνικό αφήγημα. Από την άλλη, στις εκδηλώσεις 

των Νέων Όρμας η τοπικότητα υπερίσχυσε από το ανήκειν σε ένα έθνος. Μέσα από 

τον χορό και το τραγούδι οι διοργανωτές θέλησαν να ενισχύσουν και να τονίσουν 

περισσότερο τη σχέση τους με τον τόπο και τις πολιτισμικές πρακτικές της 

συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, παρά με το έθνος.  Η χρήση του τραγουδιού 

μπορεί να είναι ένα μέσο διαμαρτυρίας, κυρίως της νέας γενιάς ανθρώπων, απέναντι 

σε κυρίαρχους λόγους, οι οποίοι κρατούν στο περιθώριο πολιτισμικές πρακτικές, 

χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, ότι αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία. 

 Ένα ακόμα σημείο ανάλυσης ήταν ο τρόπος που συγκροτήθηκε η τοπικότητα 

σε σχέση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Στις εκδηλώσεις των γυναικών της Όρμας 

και των Προμάχων συγκροτήθηκε σε συνδυασμό με τις πολιτισμικές πρακτικές 

άλλων πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής, με τις οποίες ταυτίζονται εθνικά. Αυτό 

φάνηκε, καθώς ακούστηκαν σκοποί και τραγούδια αυτών των ομάδων. Την ίδια 

στιγμή προσπάθησαν να διαφοροποιηθούν από άλλες ομάδες, όπως για παράδειγμα 

τους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας με τους οποίους αν και αρκετοί συνδέονται με 

συγγενικούς δεσμούς, επιθυμούν να διαφέρουν γιατί ανήκουν σε διαφορετικό έθνος-

κράτος. Γι’ αυτόν το λόγο αποφεύχθηκε το τραγούδι, ενώ χρησιμοποιήθηκαν σκοποί, 

όπως Μακεδονία ξακουστή, ώστε να αναπαραχθεί η ιδέα της ελληνικότητας της 

περιοχής.           

 Αυτοί λοιπόν, που κατέχουν την εξουσία, όπως τα διοικητικά συμβούλια των 

πολιτιστικών φορέων, η δημοτική αρχή, αλλά και πολιτικά πρόσωπα, μπορούν να 

διαπραγματευτούν και να χρησιμοποιήσουν τις πολιτισμικές πρακτικές για 

διαφορετικούς λόγους. Μια πολιτιστική εκδήλωση μπορεί να γίνει ένα πεδίο 
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πολιτικού βήματος, μια ευκαιρία να προβληθούν πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, ενώ 

από την άλλη οι πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να αποκτήσουν κύρος ως φορείς 

πολιτισμού και οι εκδηλώσεις τους να γίνουν ένα δημοφιλές γεγονός που θα επιφέρει 

οικονομικό όφελος. Οι εκδηλώσεις ως προϊόντα παραγωγής των πολιτιστικών 

συλλόγων μοιάζουν κατασκευάσματα, τα οποία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 

επιθυμίες και τις αντιλήψεις των συμβουλίων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των 

μουσικών και των χοροδιδασκάλων, οι οποίοι έχουν μια εργασιακή σχέση με τους 

πολιτιστικούς συλλόγους, χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα και ευελιξία.  

Μέσα από τις αφηγήσεις τους κατανοήσαμε ότι λειτουργούν διαφορετικά σε κάθε 

περίσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πράξεις τους εκφράζει πάντα και απόλυτα 

τις πεποιθήσεις τους. 

 Στο πλαίσιο της ανάδειξης των τοπικών ταυτοτήτων, εξέτασα την έννοια της 

παράδοσης και της αυθεντικότητας κατά τη διάρκεια μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. 

Προσπάθησα να κατανοήσω τη χρήση των εννοιών αυτών μέσα από ένα χορευτικό 

γεγονός που συνέβη στο Λουτράκι. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο τοπικός 

πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, ενώ κεντρικό θέμα της ήταν το πανηγύρι στο 

παλιό χωριό. Στο χρονικό της εκδήλωσης μπορούσε κανείς να αντιληφθεί την 

αμφισημία που προέκυπτε από το χορευτικό γεγονός. Η σημασία της παράστασης δεν 

ήταν τόσο οι χορευτικές κινήσεις, αλλά η σύνδεση αυτών που τις εκτελούν με τον 

τόπο και τους προγόνους. Η επαφή αυτή με το παρελθόν προκύπτει από την επιθυμία 

των διοργανωτών να χαρακτηριστούν οι ίδιοι γνήσιοι απόγονοι και συνεχιστές της 

παράδοσης και ο σύλλογος τους γνήσιος φορέας της πολιτισμικής κληρονομιάς του 

τόπου. Η παράσταση που έλαβε χώρα στην αρχή της εκδήλωσης ταιριάζει απόλυτα 

με την ιδέα της επινοημένης παράδοσης, καθώς αντανακλούσε σε μια σύγχρονη 

εξιδανικευμένη εικόνα του παρελθόντος. Το επινοημένο παρελθόν μεταφέρθηκε σε 

ένα νέο πλαίσιο με σημερινούς όρους και προϋποθέσεις. 

 Στη συνέχεια, αφού ξεκίνησε το γλέντι, η ορχήστρα τραγούδησε σκοπούς, από 

τους οποίους ορισμένοι θεωρούνται τοπικοί, ενώ άλλοι εισαγόμενοι από τη Βόρεια 

Μακεδονία. Ο σύλλογος, λοιπόν, την ίδια στιγμή που επικαλείται μια γνήσια τοπική 

παράδοση, την άλλη χρησιμοποιεί πρακτικές που θεωρούνται ξένες προς αυτήν. 

Αναρωτήθηκα ποια στιγμή της εκδήλωσης θεωρείται παραδοσιακή, όταν για 

παράδειγμα οι χορευτές έδιναν παράσταση πάνω στη σκηνή, ή όταν ξεκίνησε το 

γλέντι και οι συμμετέχοντες χόρευαν ξενόφερτους σκοπούς. Ωστόσο, και σ’ αυτήν 
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την εκδήλωση το τραγούδι είχε τεθεί υπό περιορισμό και η απόφαση αυτή 

σχετίζονταν με τη συμμετοχή του συλλόγου στην ΠΟΠΣΜ.  

 Συμπερασματικά, αν και καμία από τις παραπάνω εκδηλώσεις δεν είχε ως 

στόχο να αμφισβητήσει και να υπονομεύσει την κυριαρχία του κράτους, υπήρχαν 

στιγμές όπου τα εθνικά και πολιτισμικά όρια αμφισβητούνταν και επεκτείνονταν. Το 

γεγονός αυτό μπορεί για κάποιους να μην αποτελεί πρόβλημα, όμως για κάποιους 

άλλους παρουσιάζεται ως απειλή, όχι μόνο για τον τοπικό πολιτισμό, αλλά και την 

εδαφική ακεραιότητα του τόπου. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι πεδία όπου 

αποτυπώνεται η σύμπλευση του τόπου με το κράτος και το εθνικό αφήγημα. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, η τοπικότητα ταυτίζεται έντονα με το έθνος, ενώ σε κάποιες 

άλλες η σύνδεση με τον τόπο και την πληθυσμιακή ομάδα υπερισχύει από το ανήκειν 

σε ένα έθνος. Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις οι πολιτισμικές πρακτικές επιδέχονται 

περιορισμούς και υπόκεινται σε κανόνες, τους οποίους ορίζουν τα διοικητικά 

συμβούλια.  

 Ο πολιτισμός είναι μια πολιτική διαδικασία που εμπεριέχει κανόνες, εξουσία, 

συμφέροντα και οριοθετήσεις. Η πολιτισμική αυτή περιχαράκωση είναι το 

αποτέλεσμα ιστορικό-πολιτικών συγκυριών και κοινωνικών διεργασιών. Όταν 

ρώτησα μια ηλικιωμένη γυναίκα γιατί το κράτος κυνηγούσε τους Ντόπιους, αυτή 

απάντησε με έντονο ύφος «εσύ γιατί λες… γιατί κάνανε ζημιές», υπονοώντας ότι ένα 

μεγάλο μέρος του αντιστέκονταν και υπονόμευε την κρατική εξουσία. Το παρελθόν 

της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας την έχει υποβάλει, όλα αυτά τα χρόνια, σε 

μια συνεχόμενη αυτό-επιβληθείσα κηδεμονία με το ελληνικό κράτος και πλέον με την 

ΠΟΠΣΜ και τους πολιτιστικούς συλλόγους. Οι Ντόπιοι πρέπει να επιδεικνύουν με 

κάθε τρόπο την ελληνική τους συνείδηση και την σύμπλευσή τους με το εθνικό 

αφήγημα, απορρίπτοντας ορισμένες πολιτισμικές πρακτικές, όπως είναι το τραγούδι. 

Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όταν δηλαδή αυτό επιτελείται, οριοθετείται και πολλές 

φορές επικρίνεται. Ο πολιτισμός των Ντόπιων, λοιπόν, όπως διαπιστώσαμε μέσα από 

τα χορευτικά γεγονότα, είναι ρευστός και επίπλαστος, υπόκειται σε κυρίαρχους 

λόγους και μετασχηματίζεται για να προσαρμοστεί στις περιστάσεις. Μπορεί να 

παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά (παράδειγμα με τη χρήση ή μη 

του τραγουδιού), όμως είναι το ίδιο αντιπροσωπευτικός για την περιοχή και τους 

ανθρώπους της. 
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