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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο χορός αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, ωστόσο δεν είναι μια παγκόσμια 

γλώσσα, αφού διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Είναι μορφή έκφρασης που 

συγκινεί παρατηρητές και συμμετέχοντες. Είναι ένας φυσικός τρόπος έκφρασης των 

ανθρώπων μέσω της κίνησης. Στην χορευτική κίνηση και έκφραση μπορούμε να 

δούμε την αναπαράσταση της πολιτισμικής πραγματικότητας.

Κατά καιρούς ο χορός έχει μελετηθεί από διάφορες επιστήμες που έριξαν φως 

σε διάφορες πλευρές του (εκπαιδευτική, θεραπευτική, κοινωνική , εκφραστική κ.α.).

Η ανθρωπολογία του χορού είναι το γνωστικό πεδίο που μελετά το χορό ως 

πολιτισμικό φαινόμενο μιας κοινωνίας στοχεύοντας στην κατανόησή της. Στο χορό 

επιτελούνται ταυτότητες κοινωνικού φύλου, πολιτισμικών ομάδων, μειονοτικών 

ομάδων, εθνοτικών ομάδων, κοινωνικού status, της ατομικής κατασκευής της 

κοινωνικής ταυτότητας (όπως ορίζεται από την ηλικία, το κοινωνικό γόητρο, τη θέση 

οικογένειας). Μέσα από την κίνηση και την έκφραση διαβάζουμε κοσμοθεωρίες, 

αντιλήψεις και αισθητικές ( όμορφο -  άσχημο, πρέπον - απρεπές , ηθικό -ανήθικο 

κ.α.). Η χορευτική κινητική συμπεριφορά βοηθάει στην κατανόηση της ίδιας της 

κοινωνίας. Ο τρόπος που χορεύει και τι χορεύει κάθε άτομο ξεχωριστά - ανεξάρτητα 

από την ιεραρχία του συστήματος της συγγένειας, την ηλικία, το φύλο και το 

κοινωνικό του status - γίνεται σημείο επιτέλεσης της ταυτότητάς του, καθώς 

πρώτιστα προβάλλει την σχέση του ανθρώπου με το σώμα του και τον τρόπο που 

τοποθετείται στον κόσμο.

Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθώ με τις δύο παραδόσεις στη μελέτη του 

χορού, την αμερικάνικη και την ευρωπαϊκή και τέλος θα συζητήσω την μελέτη του 

χορού στην Ελλάδας μέσα από συγκεκριμένα εθνογραφικά παραδείγματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

1.1. Βασικές Προσεγγίσεις στη Μελέτη του Χορού στην Ευρώπη 

Σε μια προσπάθεια να διαφωτίσουν την έρευνα του χορού και να προτείνουν 

πιθανές οδούς για καινούριες μελέτες οι Giurchescu και Torp παρουσιάζουν την 

ευρωπαϊκή παράδοση στην μελέτη του χορού και τις διαφορές και ομοιότητες της με 

την Αμερικάνικη προσέγγιση, (βλ. Anca Giurchescu-Lisbet Torp, 1991).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής παράδοσης και των ευρωπαίων

μελετητών είναι τα εξής:

1. Μελετούν την κουλτούρα του τόπου τους και τους χορούς ή τα χορευτικά 

δρώμενα μέσα σε αυτήν

2. Προέρχονται από τη μουσικολογία και έχουν την ανάγκη ανάπτυξης θεωριών 

και μεθόδων προερχόμενων από τα ίδια τα χορευτικά δεδομένα όπως γίνεται 

αντιληπτό συνολικά από τα χορογραφικά του χαρακτηριστικά.

3. Εστιάζουν στο χορό ως προϊόν - στην αξία των κινήσεων που συνθέτουν το

χορό και στη μορφή του-. Επίσης στην αυθεντικότητα του, με άλλα λόγια 

κατά πόσο ένας χορός διατήρησε τη μορφή του μέχρι σήμερα, από πού 

προήλθε, από ποιούς παράγοντες επηρεάσθηκε.

Η ανάπτυξη της έρευνας του χορού βασίζεται σε διάφορες προσεγγίσεις οι 

οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο διαφορετικών ιστορικών, πολιτικών, 

κοινωνιολογικών, πολιτισμικών και επιστημολογικών συνθηκών. Στην περίπτωση της 

Ευρώπης η ερευνητική προσέγγιση κάθε χώρας χρειάζεται να προσεγγίζεται σε σχέση 

με:

I. Το ιστορικό-πολιτικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε.

3



II. Τον τόπο του χορού και τη βιωσιμότητά του στη κουλτούρα(πρόκειται 

για ζωντανή παράδοση ή για φαινόμενο αναβίωσής).

III. Τις επιστημολογικές ρίζες της εθνοχορολογίας και η αλληλεξάρτησής 

της με σχετικές επιστήμες μια δεδομένη περίοδο.

IV. Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο η έρευνα του χορού διεκπεραιώνεται και 

τις ιδεολογικές και θεωρητικές καταβολές των μελετητών που ενέχονται 

στην έρευνα.

Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο μπορούμε να δούμε ότι κυρίαρχο ρόλο στην 

ανάπτυξη της έρευνας του χορού έπαιξε η επιστήμη της λαογραφίας που 

καθιερώνεται σε συνάρτηση με τη διαμόρφωση νέων εθνών -  κρατών στην Ευρώπη 

και την προσπάθεια κατασκευής της εθνικής ταυτότητας και ανάδειξης του 

πολιτισμού τους. Η λαογραφία διαμορφώνεται ως μέσω προώθησης της συσπείρωσης 

διάφορων πληθυσμιακών ομάδων μέσα στις μεγάλες ισχυρές αυτοκρατορίες, (βλ. 

Anca Giurchescu-Lisbet Torp, 1991). Η ανάπτυξη του θεσμού της εκπαίδευσης και 

παράλληλα το κίνημα του διαφωτισμού καλλιέργησαν την ιδέα της κοινής παράδοσης 

που ενίσχυσε την ανάγκη προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας και καθορισμού 

των εθνικών συνόρων. Έτσι οι τοπικοί χοροί ή είδη χορών συλλέγονται 

μορφοποιούνται, αισθητικοποιούνται και μετατρέπονται σε εθνικά σύμβολα που 

εκπροσωπούν πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των εθνών. Σε πολλές χώρες η κίνηση 

αυτή οδήγησε σε συνειδητή αναβίωση ή ακόμα και αναδόμηση των χορών του 

παρελθόντος. Έτσι, στο ξεκίνημα του 19ου αιώνα προσφέρονται παραστάσεις στα 

στρώματα της αστικής elite του «γνήσιου παραδοσιακού λαϊκού χορού και μουσικής» 

που γρήγορα γίνονται δημοφιλές είδος διασκέδαση.

Η ανάπτυξη της λαογραφίας βασίστηκε στην ιδέα ότι «οι πνευματικές ρίζες» 

κάθε έθνους ενέχονται στη μουσική και στο χορό των ανθρώπων της υπαίθρου (Anca
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Giurchescu-Lisbet Torp, 1991,2). Αυτή η ρομαντική1 ιδεολογία οδήγησε στην 

αναζήτηση και μελέτη των «υπό εξαφάνιση» χορών, μουσικής και τραγουδιών, 

δουλειά που ανέλαβαν οι τοπικοί λόγιοι, διανοούμενοι, συγγραφείς, συνθέτες και 

ζωγράφοι. Σκοπός τους ήταν να περιγράψουν να αναπαραστήσουν και να 

συντηρήσουν την έννοια του «λαού». Στην προσπάθειά τους για την εύρεση του 

‘αυθεντικού’ λαϊκού πολιτισμού απέκλεισαν συνειδητά νέα στυλ, ‘μη εθνικά’ μαζί με 

αστικά μουσικά είδη που θεωρούνται ως καταστροφική επιρροή για το ‘γνήσιο’ 

λαϊκό' τραγούδι. Η στάση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μια προσήλωση στη συλλογή του 

‘γνήσιου’, ‘ανόθευτου’, ‘παραδοσιακού’ τοπικού χορευτικού υλικού και στη διάδοση 

του. Γενικότερα, αυτές οι συλλογές αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση των 

αρχείων ευρωπαϊκής λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής πολλά από τα οποία 

οργανώνονται στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Δυστυχώς δεν δόθηκε μεγάλη 

σημασία στη διαδικασία της μεθοδολογίας, της συλλογής και του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος της μουσικής και του χορού.

Κάθε χώρα ανέπτυξε μια γενική θεωρία για το λαϊκό πολιτισμό και την 

μέθοδο έρευνας του η οποία στη συνέχεια βρήκε εφαρμογή και στο πεδίο της έρευνας 

του χορού. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο κύριος στόχος ήταν η μελέτη της 

χορευτικής πραγματικότητας με τις κοινωνικές και καλλιτεχνικές του διαστάσεις κι η 

ανάπτυξη θεωριών και μεθόδων και εργαλείων κατάλληλων για την έρευνα του 

χορού που επικεντρώνεται στη συλλογή, ανάλυση, σύγκριση και κατηγοριοποίηση 

των χορευτικών στυλ. Οι διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με: 

τους στόχους

1 Χρησιμοποιούμε τον όρο “ρομαντική” με την ιστορική του έννοια ,σαν προσδιορισμός μιας 
συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.
Ρομαντισμός :κίνημα που αναπτύχθηκε το 19° αιώνα στη Γερμανία. Την εποχή μετά την Γαλλική 
Επανάσταση και την ήττα της Γερμανίας αναπτύχθηκε σαν αντίδραση στο διαφωτισμό.
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- τη θεωρητική σκέψη

τις μεθόδους που χρησιμοποιούν.

Ο χορός θεωρούνταν σύνθετο φαινόμενο επομένως η ιδανική μελέτη του 

χορού εστιάζει τόσο στην καλλιτεχνική όσο και στην κοινωνική του διάσταση. Έτσι η 

έρευνα εντός πολιτισμικού πλαισίου αναδεικνύεται αναγκαία, αν και οι κοινωνικο

οικονομικές επιρροές, οι συμπεριφορές των φύλλων οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

και τα διαφορετικά στιλ δεν καταλαμβάνουν αρκετό χώρο στις δημοσιευμένες 

μελέτες της εποχής. Οι ακαδημαϊκοί πολλές φορές έστιαζαν αποκλειστικά στο χορό 

ως προϊόν συλλέγοντας πληροφορίες αυστηρά μόνο από το καταγεγραμμένο υλικό 

αποσπώντας τον χορό από το πολιτισμικό πλαίσιό του.

Στην Ανατολική Ευρώπη η έρευνα του λαϊκού πολιτισμού παίρνει άλλο 

προσανατολισμό καθώς τίθεται στην υπηρεσία της πολιτιστικής πολιτικής του 

Κομμουνιστικού κόμματος που έθετε ως κύριο στόχο της την τόνωση του εθνικού 

φρονήματος και τη συσπείρωση του λαού. Η πολιτική εξάρτησή της λαογραφίας είχε 

ως αποτέλεσμα την συνεχή σύγκρουση μεταξύ θεμελιώδους και εφαρμοσμένης 

έρευνας. Στη σκέψη της μαρξιστικής-λενινιστικής φιλοσοφίας η λαογραφική έρευνα 

είχε διπλό χαρακτήρα ανάδειξης της αξίας του «εθνικού χορού» χρησιμοποιήθηκε 

συνειδητά (μαζί με άλλα μέσα καλλιτεχνικής έκφρασης) για την παροχή ιστορικών 

τεκμηρίων για τη θεμελίωση για το νέο σοσιαλιστικό κράτος. Ο λαϊκός πολιτισμός 

αποτέλεσε συστατικό στοιχείο της σοσιαλιστικής κουλτούρας επαναπροσδιορίστηκε 

και προσαρμόστηκε σε νέες μορφές, όπως οι σκηνικές παραστάσεις. Αυτή η τάση 

βρήκε αντίθετο τον επιστημονικό χώρο, από τη στιγμή που ήταν υποχρεωμένοι να 

λειτουργούν σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές. Άλλες παρενέργειες από την 

καθοδήγηση του κομμουνιστικού κόμματος στις επιστημονικές εργασίες ήταν και ο 

περιορισμός ή ακόμα και η ολική απαγόρευση σε μερικές περιοχές ανθρωπολογικής
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θεώρησης μελέτη του χορού. Παράλληλα σε πολλές χώρες στην δυτική και βόρεια 

Ευρώπη σημειώθηκαν κινήματα για την αναβίωση των παραδοσιακών χορών και 

μουσικής. Πολλά από αυτά τα κινήματα στην ανάγκη για ‘επιστροφή στις ρίζες’ τους 

και στις εκ νέου ανακάλυψης των αξιών του παρελθόντος.2

Ερευνητικά Αντικείαενα -  Μέθοδοι Εργαλεία

Τα κύρια αντικείμενα της μελέτης του χορού :

1. Η συστηματοποίηση και κατηγοριοποίηση συγκεκριμένου χορού σύμφωνα με 

την ιστορία, τον τύπο και τη λειτουργία του.

2. Η συγκριτική έρευνα: τοπικές χορευτικές διάλεκτοι και οι εθνοτικές σχέσεις.

3. Η διαδικασία της αλλαγής στο χορό.

Οι περισσότερες από τις έρευνες είναι μονογραφίες ασχολούμενες με έναν 

χορευτή, με ενός τύπου χορού, με χορό μιας κοινωνικής ομάδας, με μια τοπική 

χορευτική διάλεκτο (regional dance dialect) ή μιας συγκεκριμένης ιστορικής 

περιόδου στην πορεία της εξέλιξης ενός στυλ.

Επιτόπια Έρευνα - Κύρια Μέθοδος

Στην ανατολική Ευρώπη η επιτόπια έρευνα οργανώνεται από ινστιτούτα 

έρευνας και / ή αρχεία και την αναλαμβάνουν ομάδες ερευνητών που καλύπτουν 

συμπληρωματικές πλευρές του φολκλόρ. Η καταγραφή μιας χορευτικής επιτέλεσης 

καλύπτεται σφαιρικά περιλαμβάνοντας το χορό, τη μουσική, την ποίηση, τις 

χειρονομίες, τα κοστούμια, τα σκηνικά κλπ. Το αντικείμενο μελέτης επιλέγεται 

σύμφωνα με κριτήρια όπως:

2
Στην Ουγγαρία ανέκυψε το κίνημα του Dance house, που κατά βάση ήταν οργανωμένες 

κοινοτικές εκδηλώσεις, με στόχο την αναβίωση παλιών μουσικών και χορευτικών ειδών.
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I. την αυθεντικότητα.

II. την καλλιτεχνική ποιότητα:τους καλύτερους πληροφοριοδότες τον καλύτερο 

τεχνικό εξοπλισμό, τις καλύτερες συνθήκες ηχογράφησης.

III. την εξάντληση του ρεπερτορίου. (Το συνολικό υλικό του χορού και μουσικής 

καταγράφεται πλήρως με κάθε πιθανό μέσο. Ηχογράφηση, καταγραφή σε 

πεντάγραμμο ή άλλο σύστημα, μαγνητοσκόπηση και γραπτή καταγραφή σε 

κάποιο αποδεκτό σύστημα καταγραφής χορού).

Εργαλεία Έρευνας:

1. απευθείας παρατήρηση του χορευτικού γεγονότος στα φυσικά του πλαίσια

2. φιλμ, βίντεο, φωτογραφίες, ήχος και συνέντευξη, graphic notation, 

ερωτηματολόγια-κάρτες πληροφοριοδότη (informant cards ).

Στη δυτική Ευρώπη και Ουγγαρία κύριες αρχές της επιτόπιας και 

ανθρωπολογικής προσέγγισης στην έρευνα του χορού το 1970 είναι:

1. η συμμετοχική παρατήρηση. Ο ερευνητής πρέπει να συμμετέχει στο 

χορευτικό γεγονός ενεργά

2. η προσωπική εμπειρία του μελετητή.

Ανάλυση της Aoinic του Χορού

Η επιτόπια έρευνα επιτυγχάνονταν με ανάλυση του καταγεγραμμένου υλικού. 

Σύμφωνα με τον G. Martin η ανάλυση του χορού έχει τα εξής στάδια ^ .A n c a  

Giurchescu-Lisbet Torp, 1991):

1. ανάλυση του περιεχομένου και της λειτουργίας του χορού (content and 

function).



2. ανάλυση της μουσικής του, σε σχέση με τον χορό και ανεξάρτητα από 

αυτόν.

3. ανάλυση της χορευτικής φόρμας, που δεν αποτελεί το τελικό στόχο 

αλλά είναι σημαντική για τη συγκριτική μελέτη .

Ένα πολύ σημαντικό μέρος στη διαδικασία της ανάλυσης είναι η αποκάλυψη 

μιας ύπαρξης αφανούς δομής και κανόνων σε κάθε χορευτικό ιδίωμα. Οι προσπάθειες 

για την αποκάλυψη επαναλήψεων στη δομή του χορευτικού δρώμενου και οι 

προσπάθειες για την καθιέρωση μιας θεωρητικής ορολογίας έχουν ιδιαίτερη σημασία 

για τους ευρωπαίους ερευνητές ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη.

To I.C.T.M . Study Group on Ethnochoreology κατέληξε σε μια θεωρητική 

μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυση της φόρμας του χορού με βάση θεωρίες 

που προέρχονται από τη μουσικολογία και τη γλωσσολογία.

Οι κύριοι στόχοι του Study Group:

- να δημιουργήσουν ομάδα μελέτης παγκόσμιας εμβέλειας (IFMC).

- να συντάξουν αναλυτική μέθοδο που θα αφορά στα συστατικά μέρη 

και τη φόρμα του χορού.

- να δομήσουν ένα σύστημα υψηλού βαθμού αφαίρεσης που θα μπορεί 

στη συνέχεια μέσω ηλεκτρικών υπολογιστών να παρουσιάσει τη δομή 

του χορού με γραφικά σύμβολα. Έτσι, θα είναι δυνατές και οι 

συγκριτικές μελέτες.

- να αναπτυχθεί ένα σύστημα ταξινόμησης σύμφωνα με τη δομή, 

λειτουργία και ιστορική πορεία (βλ. Dabrowska 1983).

Η θεωρία και μεθοδολογία της ανάλυσης της δομής του χορού που 

αναπτύχθηκε από το Study Group είναι μια σημαντική προσφορά στην επιστημονική

3 International Council of Traditional Music
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μελέτη του χορού, επειδή δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να μιλήσουν για το 

χορό με τους δικούς του όρους. Όμως, η αξίωση της παγκόσμιας ισχύς είναι το 

αδύνατο σημείο αυτής της μεθόδου. Εκτός από κάποιες γενικές διαπολιτισμικές αρχές 

και κανόνες, η μέθοδος που αναπτύσσεται είναι σχετικά περιορισμένη και εξαρτάται 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κουλτούρας του χορού. Ο μόνος τρόπος 

για ανάπτυξη των καλύτερων στρατηγικών για τη δόμηση της επιστήμης του χορού 

είναι η ανάλυση και σύγκριση όσο περισσότερων διαφορετικών χορευτικών 

πολιτισμών υπάρχουν. Προοδευτικά η μελέτη τους μπορεί να μας οδηγήσει σε μια 

γενικευμένη μέθοδο έρευνας.

Σύγγρονες Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Έρευνα του Χορού

Στα 1970 ο στρουκτουραλιστικός προσανατολισμός και αργότερα η μετα- 

στρουκτουραλιστική σημειωτική, έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα όπως «τι είναι 

χορός;» και «ποια η σχέση μεταξύ μορφής και σημασίας του χορού;». Γενικά, ο 

χορός θεωρούνταν μη λεκτικό μέσο έκφρασης. Σε αυτή τη διαδικασία ο χορός δεν 

λειτουργεί απομονωμένος αλλά συμμετέχει στην επικοινωνία ενός μηνύματος που 

διαδρά σε συνεργασία με άλλα συμβολικά μέσα. Ο χορός μελετήθηκε με βάση τη 

σημειωτική και τη γλωσσολογική θεωρία.

Αυτή η μετατόπιση της εστίασης του ενδιαφέροντος από τη στατική δομή, τη 

λεγόμενη in vitro, σε δυναμική διαδικασία, in vivo με τη δέουσα προσοχή στο 

πλαίσιο της επιτέλεσης, σταδιακά οδήγησε σε μια συνύπαρξη χορολογικής και 

ανθρωπολογικής προοπτικής.

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι επαφές μεταξύ αμερικάνικης ανθρωπολογίας του 

χορού και ευρωπαϊκής αναλυτικής -  περιγραφικής χορολογίας είχε ως αποτέλεσμα 

μια πιο καθολική άποψη στην έρευνα του χορού που συνδύαζε ιστορικές και
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κοινωνικο - πολιτισμικές προσεγγίσεις. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί στην Αγγλία 

βασισμένες στην έρευνα της παράδοσης, άλλες προσεγγίσεις έγιναν από 

μουσικολογική και ανθρωπολογική σκοπιά (βλ.John Blacking, 1981) και επηρέασαν 

τις σπουδές μουσικής και χορού στο πανεπιστήμιο Queen’s στο Μπέλφαστ της 

Ιρλανδίας, (βλ. Anca Giurchescu-Lisbet Torp, 1991).

Οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη μέσα στα τελευταία 

εικοσιπέντε χρόνια συνδυάζουν και την ανθρωπολογική και την χορολογική πλευρά 

και οι ερευνητές υποστήριξαν την άποψη του συνδυασμού τους στην έρευνα του 

χορού. Σύμφωνα με αυτήν την προοπτική ο χορός θεωρείται μια πολιτισμική 

διαδικασία και μελετάται σε περιστάσεις επιτέλεσης εντός πολιτισμικού πλαισίου και 

σε συνάρτηση με το κοινωνικο - πολιτισμικό σύστημα στο οποίο παράγεται. Ο χορός 

έχει ακόμα συσχετισθεί με άλλες μορφές κοινωνικής δραστηριότητας επομένως και 

ως μέρος της καθημερινής ζωής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

Χαρακτηριστικά της Αμερικάνικης Παράδοσης και των Αμερικανών Μελετητών 

στην Έρευνα του Χορού

1. εστιάζουν τις μελέτες τους σε διαφορετικές από την δίκιά τους 

κουλτούρα.

2. προέρχονται από την ανθρωπολογία και έχουν ήδη εφαρμόσει θεωρίες 

και μεθόδους στην μελέτη της χορευτικής διαδικασίας.

3. εστιάζουν στους ανθρώπους που χορεύουν και όχι στη χορογραφική 

δομή.

4. μελετούν το «τι μπορεί να μας πει ο χορός για την κοινωνία;»

2.1.Αμερικανικές Προσεγγίσεις στη Μελέτη του Χορού 

Οι διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικάνικων παραδόσεων για το χορό,4 

οριοθετούνται με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Η συνύπαρξη αυτή δεν ήταν πάντα 

φιλειρηνική. Το 1975 η αμερικανίδα Suzanne Youngerman δέχθηκε αυστηρή κριτική 

από ευρωπαίους ακαδημαϊκούς που την χαρακτήρισαν κοντόφθαλμη. Η κριτική αυτή 

δεν έμεινε αναπάντητη, αφού η ίδια η Keappler και η Judith Hanna, συνάδελφοί της, 

σε άρθρα τους για τις ανθρωπολογικές προοπτικές τονίζουν ότι «η Ευρωπαϊκή 

συνεισφορά στην ανάπτυξη της ανθρωπολογίας και του χορού έχει προσεκτικά 

αποφευχθεί» (Lange, 1980:25). Το χάσμα των απόψεων των δύο πλευρών ήταν 

προφανές. Οι αμερικανοί ανθρωπολόγοι του χορού έχουν τις θεωρητικές τους ρίζες

4 η συγκριτική μουσικολογία /λαογραφία στην Ευρώπη και η ανθρωπολογία βασισμένη στον Μποας 
στις Η.Π.Α..
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στην αμερικάνικη και αγγλική ανθρωπολογία με εξαίρεση την πιο γνωστή εθνολόγο 

του χορού στις Η.Π.Α., η Gertrud Prokosch Kurath, που είναι πιο κοντά στη 

φιλοσοφία των ευρωπαίων ακαδημαϊκών του χορού των δεκαετιών 1930 και 1940.

Σε κείμενο της Lange για τη συνεισφορά των Ευρωπαίων στη μελέτη του 

χορού φωτίζεται αναλυτικά η εξέλιξη στην παράδοση που ξεκίνησε και αναπτύχθηκε 

από τη συγκριτική μουσικολογία και τη λαογραφία. Η ίδια τοποθετεί την αρχή της 

Ευρωπαϊκής παράδοσης στο τέλος του 19ου αιώνα και στο μετα-ρομαντικό 

ενδιαφέρον για τους ανθρώπους της υπαίθρου. Σε αυτή την περίοδο οι παραδοσιακοί 

χοροί καταγράφηκαν και περιγράφθηκαν μέσω ερωτηματολογίων τα οποία έστιαζαν 

στο «χορολογικό προϊόν» και στην εσωτερική μετανάστευση αυτού σε αστικές 

περιοχές. Αντίστοιχα στην αμερικάνικη παράδοση αυτή η μεθοδολογία δε θεωρείται 

ανθρωπολογική.

Μέσα στην αμερικανική ακαδημαϊκή κοινότητα υπάρχει μια συνεχής 

αντιπαράθεση για το τι είναι πρωτεύον, το χορολογικό-μουσικό προϊόν ή οι 

περισσότερο ανθρωπολογικές αντιλήψεις για τη διαδικασία, τα γεγονότα, τις 

πολιτισμικές δομές και την αισθητική που έχει αναπτύξει κάθε κοινωνός του 

χορευτικού γεγονότος σύμφωνα με τις προσλαμβάνουσες του για το δομημένο ήχο 

και την κίνησης.5 Η συνεισφορά των Ευρωπαίων ακαδημαϊκών δεν πρέπει να 

«αποφευχθεί προσεκτικά» στην μελέτη της ανθρωπολογίας του χορού αλλά να 

διασαφηνισθεί τι αποτελεί ανθρωπολογία του χορού και πως διαφέρει από τη 

λαογραφία.

5 ethno-aesthetics: εθνο-αισθητική όσον αφορά την κίνηση, η αισθητική που έχει αναπτύξει κάθε 
κοινωνός του χορού σε σχέση με την κίνηση, τι θεωρεί σωστό και τι λάθος , τι θεωρεί ωραίο και τι 
άσχημο ή μη αποδεκτό'
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H Keappler σαν ανθρωπολόγος της ανθρώπινης κίνησης6 (όρος που εξηγεί 

λεπτομερώς την ιδιότητά της, και υπάρχει σε πολλά άρθρα) ασχολείται με 

παραδόσεις κινήσεων άλλων πολιτισμών. Σκοπός είναι μέσα από την έρευνα να γίνει 

κατανοητή όλη η κοινωνία και να διαφωτιστεί το πώς η ανθρώπινη κίνηση σαν μέρος 

δραστηριοτήτων και γεγονότων μας βοηθά να καταλάβουμε διάφορες κοινωνικές 

διαστάσεις. Σε πολλές μη Δυτικές κοινωνίες δεν υπάρχει σαν έννοια αυτό που 

ονομάζουμε «χορό» αλλά μια γενικότερη άποψη δομημένης κίνησης άκαμπτη. Αυτό 

ώθησε τους Αμερικάνους να δουλέψουν με διαφορετικό τρόπο. Οι δύο τελευταίες 

συναντήσεις του I.C.T.M. Study Group για την Εθνοχορολογία έφερε αυτές τις 

διαφορές στο προσκήνιο και δημιούργησε ένα πνεύμα ευρύτερης σύμπνοιας μεταξύ 

διαφορετικών αντιλήψεων.

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις- Εκπρόσωποι

Στην Αμερική αναπτύχθηκαν οι βάσεις της ανθρωπολογίας του χορού. Εδώ 

βρίσκουμε πολλές διαφορετικές θεωρίες για τη μελέτη και έρευνα του χορού ως 

πολιτισμικό φαινόμενο.

Μια ξεχωριστή περίπτωση στην αμερικάνικη σχολή και προπομπός όλης 

αυτή της κίνησης είναι η Gertrud Kurath. Χορεύτρια και ιστορικός της τέχνης έδρασε 

το 1930-1940 περιγράφοντας, αναλύοντας και κατανοώντας από κινήσεις χορών 

στους οποίους είχαν ήδη κάνει εθνογραφική έρευνα. Με αυτό τον τρόπο έβαλε τις 

βάσεις της χορολογικής ανάλυσης και συμπεριλήφθηκε στους αμερικάνους 

εθνολόγους του χορού (ευρωπαϊκή σχολή) και όχι στους ανθρωπολόγους της κίνησης

6 οι αμερικάνοι ανθρωπολόγοι του χορού θεωρούν ότι ένας ανθρωπολόγος της ανθρώπινης κίνησης 

μπορεί παράλληλα να είναι και ανθρωπολόγος του χορού και εθνολόγος χωρίς όμως να συμβαίνει το 

αντίστροφο.
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Ο σημαντικότερος ανθρωπολόγος που βάζει τις βάσεις στη θεωρία της 

Αμερικάνικης παράδοσης της μελέτης του χορού είναι ο Franz Boas. Ιδρυτής της 

Αμερικάνικης ανθρωπολογίας, προέρχεται από τη γερμανική επιστημονική παράδοση 

αλλά απορρίπτει τη γερμανική θεωρία των κύκλων (kulturkreis). Εστιάζει κυρίως 

στην πολιτισμική διαφορετικότητα και ποικιλία, απορρίπτοντας την ιδέα της ύπαρξης 

μιας παγκόσμιας γλώσσας των τεχνών και του χορού. Τονίζει τη δυνατότητα της 

μελέτης του χορού στο πόσο κατανοητός αυτός μπορεί να γίνει στα πλαίσια ενός 

συγκεκριμένου πολιτισμού.

Χαρακτηριστικά έχει πει πως «αν επιλέξουμε να εφαρμόσουμε την 

ταξινόμηση σε πολιτισμούς, μπορεί να συνδυάσουμε φόρμες που δε συσχετίζονται 

μεταξύ τους... αν θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε τις σκέψεις κάποιων 

ανθρώπων, τότε πρέπει η όλη ανάλυση να βασιστεί σε δικές τους συλλήψεις και όχι 

δικές μας» (Boas, 1943:314). Την ίδια άποψη ασπάζεται ο Herskovitz και τον 

ακολουθούν οι Merriam (η μουσική και ο χορός θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με 

το περιβάλλον της κοινωνίας στην οποία είναι μέρη), ο Keali’inohomku και η Royce.

Ένας άλλος σημαντικός ανθρωπολόγος, ο Malinowski, πιστεύει ότι ο 

μελετητής πρέπει να «να καταλάβει την άποψη του ιθαγενούς, τη σχέση του με τη 

ζωή και να αντιληφθεί πως βλέπει τον κόσμο». Βασισμένος σε αυτή την ιδέα και ο 

Kenneth Pike φτάνει να διαχωρίσει την etic / emic στάση του ερευνητή:

emic: η στάση του ερευνητή «από μέσα» (συμμετέχει στην διαδικασία 

που θα καταγράψει).

etic: η στάση του ερευνητή που βλέπει το γεγονός σαν παρατηρητής.

Ο Drid Williams υιοθέτησε ιδέες από τη μεθοδολογία που αφορούσε τη 

σημειολογία της γλώσσας του σώματος όπως και τη θεωρία των σημείων που 

αφορούν την επικοινωνία. Η Keappler συνδυάζει στη μελέτη της όλες τις
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προηγούμενες θεωρίες. Συνδυάζει (όπως και ο Williams) τη λεπτομερή προσοχή 

στην κίνηση και στον ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό σύστημά στο οποίο αυτή 

είναι ενσωματωμένη (Williams, 1981:221). Συγχωνεύει την εμπειρική παράδοση με 

τις γλωσσολογικές έννοιες με etic-emic στάση και την εθνοθεωρία (την θεωρία που 

έχει αναπτύξει κάθε κοινωνός του χορού ή της μουσικής, χωρίς τη χρήση 

επιστημονικών όρων). Ερεύνησε κινήσεις και χορογραφίες ώστε να βρει το σύστημα 

που κρύβεται πίσω από αυτά, το οποίο αντλείται από την κοινωνική και πολιτισμική 

δομή συγκεκριμένων κόσμων κίνησης. Τον ίδιο τρόπο έρευνας ακολούθησε και η 

Λουτζάκη.

Μια άλλη ερευνήτρια η Judith Hanna ασχολήθηκε με την επικοινωνία και το 

συναίσθημα και έχει ερευνήσει την ψυχοβιολογική βάση του χορού και με ποιους 

τρόπους ο ανθρώπινος χορός διαφέρει από τους λεγόμενους χορούς άλλων ζώων 

(Keappler,1991,17). Μελέτησε κυρίως ως παρατηρητής (etic πλευρά), την 

αναπαράσταση του συναισθήματος. Ενώ η Kristin Locken-Kim, μελέτησε την 

αναπαράσταση των συναισθημάτων συμμετοχικά (emic στάση) και διερεύνησε την 

κοινωνική δομή του γυναικείου φίλου στην Κορέα (Kristin Locken-Kim, 1990). Από 

την άλλη, βασισμένες σε μετααποικιοκρατικές θεωρίες η Cowan (1990) και 

Scheffelin (1976) επιλέγουν να μην αναμειχθούν σε χορευτικές λεπτομέρειες, αλλά 

να εστιάσουν πρωτίστως στο γενικό πολιτισμικό πλαίσιο / συμφραζόμενα και στις 

έννοιες ^.Keappler,1991,17). Πιστεύουν πως ο σκοπός της ανθρωπολογικής 

δουλειάς δεν είναι απλά να γίνει αντιληπτός ο χορός στο πολιτισμικό του πλαίσιο, 

αλλά να καταλάβουμε την κοινωνία μέσω της ανάλυσης του χορευτικών 

συστημάτων.
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Εθνογραφικές και Εθνολογικές Προσεγγίσεις

Οι αμερικάνοι ανθρωπολόγοι της ανθρώπινης κίνησης είναι εξ ορισμού 

εθνολόγοι του χορού.7 Όλοι οι ανθρωπολόγοι που αναφέρθηκαν έχουν κάνει 

εθνογραφικές σπουδές στο χορό, φέρνοντας τις γνώσεις τους για την ανάλυση της 

κίνησης από αλλού. Αντίθετα με τις ανθρωπολογικές μελέτες, η εστίαση της 

εθνολογίας του χορού γίνεται συνήθως στο περιεχόμενο του χορού και στη μελέτη 

του πολιτισμικού πλαισίου, στοχεύοντας στην mo διευρυμένη γνώση του.

Δύο ευρέως γνωστές αμερικάνες εθνολόγοι, η Elsie Dunin και Allegra Fuller 

Snyder και οι δύο από το τμήμα χορού του UCLA. Η δεύτερη δίνει έμφαση στο πως 

ο χορός γίνεται σύμβολο διαπολιτισμικότητας, θέμα που αφορά την πολιτισμική 

ταυτότητα. Η πρώτη έχει ασχοληθεί με τις κινήσεις και τη χορογραφία και πως αυτά 

μένουν σταθερά ή αλλάζουν με τον καιρό στον τόπο προέλευσης τους ή όταν 

μεταφέρονται από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα. Ακόμη, το πώς και γιατί 

διαφορετικές παραδόσεις διαιωνίζονται ή αλλάζουν, μέσω της επαφής τους με άλλους 

πολιτισμούς. Τα θέματα αυτά αποτελούν μέρος μιας γενικότερης διερεύνησης της 

κατασκευής της εθνικής ταυτότητα όπως και την κοινωνική θέση μειονοτήτων, το 

φύλλο, την ταυτότητα και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Θέματα που 

ενδιαφέρούν ιδιαίτερα τους αμερικάνους ερευνητές.

Στις μελέτες αυτές οι κοινωνικές σχέσεις, των ανθρώπων που χορεύουν, 

μένουν στο παρασκήνιο και ο χορός ο ίδιος και οι μεταβολές του στο χρόνο στο 

προσκήνιο. Παρόλο που πολλές φορές φαίνεται να εστιάζουν μονομερώς στις 

κινήσεις και στις αλλαγές τους, η κεντρική ιδέα είναι πως η χορευτική παράδοση 

είναι διαπραγματεύσιμη και μπορεί να προσαρμοστεί στο πέρασμα του χρόνου 

σύμφωνα με τις ιστορικές συνθήκες.

7 Οι έννοιες αυτές έχουν αμφιμονοσήμαντη σχέση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και το αντίθετο.
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Η Ανθρωπολογία του Χορού και η Εθνολογία στις Η.Π.Α. του σηιιερα.

Άλλες Προσεγγίσεις

Μια άλλη τάση που προέρχεται από την Ιστορία του Χορού και τις 

Επιτελεστικές Σπουδές (performance studies) είναι ο συνδυασμός της μελέτης του 

χορού με την ανθρωπολογική θεωρία και την μελέτη της επιτέλεσης

Στην πραγματικότητα οι ερευνητές του χορού φαίνεται σταδιακά και 

αυξανόμενα να ασχολούνται με μη-κινητικές σπουδές και διαφαίνεται ότι τη 

μελλοντική τάση θα δίνει έμφαση στη μελέτη των πολιτισμικών επαφών, στην 

κατανόηση της ιστορίας, της κοινωνικής και εθνικής ποικιλίας και της πολιτισμικής 

κατανόησης στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης (βλ-Keappler, 1991). Στις Η.Π.Α. η 

επιστήμη της χορολογίας συνεχίζει καθοδική πορεία παρόλη το σημαντικό έργο που 

σχετίζεται με τη συμβολική αναπαράσταση του χορού μέσω προγραμμάτων. Η 

ανθρωπιστική ιδέα που ασπάζεται η αμερικανική ανθρωπολογία διατυπώνεται ως 

εξής: κάθε πολιτισμός είναι σημαντικός και πρέπει να γίνεται κατανοητός μέσα στο 

ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο κατευθύνεται η προσοχή των 

ερευνητών. Τα θέματα που απασχολούν τους ερευνητές αφορούν: 

το φύλλο, 

το σώμα 

την ταυτότητα

την διαπραγμάτευση της παράδοσης

τη στροφή της ανθρωπολογίας προς την κοινωνία
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Συιιπεράσαατα

Μια πρόταση που διαφωτίζει την ευρεία βάση μελέτης του χορού, από την 

παγκόσμια ένωση εθνοχορολόγων που έχει την έδρα της στην Αμερική, στο UCLA 

είναι η εξής:

■ Βασισμένος στην αίσθηση της κίνησης, ο χορός ενέχει βαθιά την προσωπική 

εμπειρία σε συνάρτηση με τις κοινωνικές δομές.

■ Σαν τέχνη αναπαράστασης ο χορός μπορεί να εκφράσει, ειδικά τη φιλοσοφία 

και την αισθητική μιας κουλτούρας.

■ Σαν θεραπευτική μέθοδος ο χορός αποτελεί φυσική και συναισθηματική 

έκφραση του ανθρώπου.

■ Πολιτισμικά ο χορός είναι συμβολικό, μη λεκτικό μέσο επικοινωνίας ιδεών, 

σκέψεων και συναισθημάτων ζωτικών για την ανάπτυξη του ανθρώπου και 

της ευημερίας του.

■ Κοινωνικά, ο χορός ανάγεται σε μια δυνατή φόρμα επικοινωνίας, ορίζοντας 

και χαρακτηρίζοντας διάφορες κοινωνικές ομάδες.

■ Ιστορικά, ο χορός αποτελεί μια κοινωνική εμπειρία που αντικατοπτρίζει το 
παρόν κάθε εποχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ιστορική Αναδρομή

1770-1820: Νεοελληνικός Διαφωτισμός

Η περίοδος μεταξύ 1770 - 1820 ονομάζεται ελληνικός διαφωτισμός και 

τοποθετείται στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Την εποχή αυτή οι λόγιοι Έλληνες 

αρχίζουν να στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς το λαό, επηρεασμένοι από την 

γενικότερη τάση που επικρατούσε στην Ευρώπη. Τάση που εντάσσεται στο κίνημα 

του ρομαντισμού και τοποθετείται ιστορικά στην περίοδο μετά τη Γαλλική 

Επανάσταση. Έτσι έχουμε την εμφάνιση ιδεών του ευρωπαϊκού ρομαντισμού μέσα 

στην περίοδο διαφωτισμού της Ελλάδας.

Στην Ευρώπη αυτά τα δύο κινήματα αποτελούσαν δυο διαφορετικές και 

αντιθετικές ιδεολογίες που αναπτύχθηκαν στην Γερμανία, ρομαντισμός, και στη 

Γαλλία, διαφωτισμός. Στην Ελλάδα το λαογραφικό ενδιαφέρον, χαρακτηριστικό του 

ρομαντισμού, παρουσιάζεται μέσα στα πλαίσια του ελληνικού διαφωτισμού. Στον 

ελλαδικό χώρο ο διαφωτισμός ακολουθεί τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του γαλλικού, 

όπως το ενδιαφέρον για τις επιστήμες, την αμφισβήτηση της εκκλησιαστικής 

εξουσίας και την εμπιστοσύνη στον ορθό λόγο. Παρ’ όλα αυτά, παράλληλα επικρατεί 

μια καθαρά ρομαντική αντίληψη της Ιστορίας και αφορά την κατασκευή της έννοιας 

του «έθνους» και την «καθαρότητά» του κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με την 

ιδεολογία του Διαφωτισμού.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τη γέννηση και ανάπτυξη της επιστήμης της 

Λαογραφίας στην Ευρώπη και τους λόγους που βοήθησαν στην εδραίωσή της. Το 

1774 δημοσιεύεται η πρώτη δίτομη ανθολογία με την ονομασία Παλαιά λαϊκά 

τραγούδια, «Alte Volkslieder» στη Γερμανία του Johann Gottfried Herder. Ο τίτλος
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δεν αντιπροσώπευε ακριβώς το περιεχόμενο της συλλογής, αφού περιείχε αρχαία 

ελληνική ποίηση, τραγούδια του Γκαίτε και άλλους επώνυμους ευρωπαίους ποιητές 

μαζί με κομμάτια της προφορικής παράδοσης - τυχαία συγκεντρωμένα και όχι 

συλλεγμένα - και μέρη από χειρόγραφα ή παλιά βιβλία.

Σιγά σιγά, βλέπουμε να αποδίδεται ιδιαίτερη η αξία στο λαϊκό τραγούδι. Στην 

πραγματικότητα έχουμε μια επανεκτίμηση του φορέα και όχι τόσο του έργου του, 

και μια προσπάθεια «ανακάλυψης» του εθνικού χαρακτήρα πίσω από το ποιητικό του 

έργο. Στους προλόγους αυτών των εκδόσεων βλέπουμε μια έντονη προσπάθεια 

επίκλησης στο συναίσθημα πατριωτισμού των Γερμανών. Άμεσος στόχος των 

βιβλίων αυτών είναι να φέρουν τη «γνήσια» λαϊκή ποίηση στην επιφάνεια. Ο έμμεσος 

στόχος είναι η ανάδειξη των αξιών και η προβολή του γερμανικού λαού. Σε αυτήν 

την προσπάθεια ανάδειξης της αξίας του γερμανικού έθνους οι λόγιοι που 

ασχολήθηκαν, οδηγήθηκαν στη δημιουργία της έννοιας του «λαού» ως ιδεολόγημα, 

(βλ. Αλ.Πολίτη,1984,σελ.45).

Η έννοια του λαού αναπτύχθηκε στην, χωρίς εθνικά προβλήματα, Γαλλία και 

είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συνδέθηκε με συγκεκριμένο σύστημα αξιών και 

αναφέρονταν σε συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Η μεσαία τάξη αναθεωρεί την έννοια 

του λαό και του έργο του και ενδιαφέρεται να αφομοιώσει επιλεκτικά στοιχεία του 

λαϊκού πολιτισμού στη νοοτροπία της. Έτσι, ενώ νωρίτερα το έργο του λαού
ο

θεωρούνταν «διεφθαρμένο» και «χυδαίο» τώρα «άτεχνη απλοϊκότητα» γίνεται άξια 

θαυμασμού.

Στη γένεση και τη πρώτη φάση της λαογραφίας ο κύριος στόχος της ήταν η 

προσπάθεια προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας και όχι η ίδια η συλλογή και 

καταγραφή του έργου του λαού. Ο όρος «λαογραφία» και οι περισσότεροι όροι της

8 « φαινομενική αλλαγή στις αισθητικές αξίες της εποχής » . Πολίτης Αλέξης «Η ανακάλυψη των 
δημοτικών τραγουδιών»,σελ.46.
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επιστήμης καθιερώνονται για πρώτη φορά στη γερμανική γλώσσα. Στη Γαλλία 

επικρατεί το ενδιαφέρον για τη λόγια ποίηση παρά για τα «λαϊκά μνημεία λόγου». 

Στην περίπτωση της Γαλλίας επιδιώκεται η προώθηση της ιδέας ότι όλα τα κοινωνικά 

στρώματα ενώνονται τελικά σε ένα ενιαίο πολιτισμικό στρώμα και δεν τονίζονται οι 

διαφορές του «λαού».

Οι Γάλλοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τη λαϊκή ποίηση των εξω- 

δυτικών, συγκεκριμένα των «πρωτόγονων λαών». Ο ζήλος για την εύρεση των 

*αρχικών αιτιών’ και της *φυσικής ηθικής’ κάνει τους διαφωτιστές να στρέφονται 

προς τις ‘αρχαίες’ και ‘οζ πρωτόγονες κοινωνίες\ Τα μεγάλα ταξίδια που 

χαρακτηρίζουν τον 18ος αιώνα στον άγνωστο μέχρι τότε κόσμο γίνονται έναυσμα για 

τις μελέτες των διαφωτιστών. Με το πέρασμα από το διαφωτισμό στον ρομαντισμό 

και την αλλαγή του αιώνα, το ενδιαφέρον στρέφεται προς τους «εξωτικούς λαούς». 

Οι ρομαντικοί ταξιδεύουν κυρίως στην λεγόμενη Εγγύς Ανατολή, δηλαδή τη 

μουσουλμανική Ανατολή και τη Μεσόγειο αναζητώντας να γνωρίσουν διαφορετικές 

νοοτροπίες και τρόπους ζωής, τα παραδείγματα που θα τους οδηγήσουν σε μια 

ασυνήθιστη καθημερινότητα σε σχέση με εκείνη που ήξεραν μέχρι τώρα. Η επαφή με 

τους διαφορετικούς πολιτισμούς συμπεριλάμβανε και γνωριμία με τη μουσική και το 

χορό. Ο νέος ελληνισμός αποτελούσε μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς συνδύαζε την 

αρχαία κοινωνία με την ανατολίτικη / εξωτική. Ο διπλός χαρακτήρας αυτού του 

πολιτισμού, έλκυε επομένως διαφωτιστές και ρομαντικούς.

Άλλα αίτια που προσέλκυαν τους ευρωπαίους προς την Ελλάδα ήταν το 

κέρδος, η αρχαιολατρία που έφτανε πολλές φορές ως την αρχαιοθηρία, ο 

θρησκευτικός προσηλυτισμός, κ.α.. Τα ταξίδια αυτά συνήθως συνδυάζονταν με 

συγγραφή ταξιδιωτικών χρονικών και επιστημονικής έρευνας. Η δημοσίευση των 

ταξιδιωτικών χρονικών περιείχε πλούσια εικονογράφηση με χάρτες, αρχιτεκτονικά
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μνημεία, τοπιογραφίες αρχαιολογικών περιοχών και αποτυπώσεις της 

καθημερινότητας των ντόπιων κατοίκων.

Από τα μέσα του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου η Ελλάδα είναι ο πιο 

πολυσυζητημένος τόπος στην Ευρώπη, τουλάχιστον στον τομέα των εκδόσεων των 

περιηγητικών κειμένων. Στις αναπαραστάσεις αρχαιολογικών τοπίων, σε αυτές τις 

εκδόσεις, βλέπουμε συχνά να απεικονίζεται κάποιο στιγμιότυπο από χορευτικό γλέντι 

με άντρες και γυναίκες να χορεύουν, μουσικούς με χαρακτηριστικά παραδοσιακά 

όργανα να παίζουν (βλ.Βουτυρά,1988). Σε άλλες αναπαραστάσεις βλέπουμε γυναίκες 

με παραδοσιακές ελληνικές στολές ,της εποχής σε χορευτικές στάσεις. Η σύγχρονη 

Ελλάδα γίνεται αντικείμενο μελέτης και θαυμασμού απέναντι στους Νεοέλληνες που 

θεωρούνται γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων στην συνείδηση των 

Ευρωπαίων. Από τη μία η ρομαντική ιδεολογία με το ξύπνημα της εθνικής 

συνείδησης έδωσε στους Έλληνες μια ρομαντική αίγλη κάνοντας τους να θεωρούνται 

φυσικοί κληρονόμοι του αρχαιοελληνικού πολιτισμού (Βουτυρά,1988,10). Από την 

άλλη, η έντονη αρχαιολατρία και ο αρχαϊσμός που επικρατούσε στους κόλπους του 

διαφωτισμού διαμόρφωσε το έδαφος για την ανάπτυξη του Φιλελληνισμού. Μέσα σε 

αυτό το κλίμα άρχισε να γεννιέται και το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και την λαϊκή 

ελληνική παράδοση.

3.1.Η Μελέτη του Χορού στην Ελλάδα

Οι πρώτες προσπάθειες συλλογής και μελέτης ελληνικών χορών έγιναν γύρω 

στα τέλη του 19ου αιώνα κυρίως από δασκάλους ελληνικών και ευρωπαϊκών χορών 

και για είκοσι πέντε περίπου χρόνια ήταν οι μόνοι που ασχολούνταν με αυτό το θέμα. 

Μετά από την επίδραση των θεωριών του Πολίτη περί βελτίωσης της θέσης της 

γυναίκας και «περί εθνικής αναγέννησης» ιδρύεται το 1910 με πρωτοβουλία της
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Καλλιόπης Παρρέν το Λύκειο των Ελληνίδων, ένα σωματείο που έχει ως κύριο στόχο 

τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας και την προστασία της αναλφάβητης μητέρας 

και του παιδιού. Το σωματείο αυτό εφαρμόζει τη διδασκαλία των ελληνικών χορών 

ως μέσο διαπαιδαγώγησης της γυναίκας και επομένως ασχολείται συστηματικά με 

την διδασκαλία, τη μελέτη την καταγραφή και τη διάδοση της λαϊκής παράδοσης (τη 

μουσική, το χορό και το ένδυμα).

Η μελέτη του χορού στην Ελλάδα προωθήθηκε περισσότερο όταν η 

Λαογραφία αναγνωρίστηκε σαν ανεξάρτητη επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας 

και ορίστηκε το πλαίσιο και το περιεχόμενο των λαογραφικών σπουδών. Στον πρώτο 

τόμο του περιοδικού Λαογραφία ο Νικόλαος Πολίτης περιγράφει το χορό ως 

ξεχωριστό θέμα έρευνας. Η μελέτη του απαντά στις ερωτήσεις τί, ποιός (χορός 

χορεύεται) πού, πότε χωρίς να αναφέρεται στο πώς χορεύεται. Οι μελέτες που 

ακολουθούν είναι βασισμένες στις αρχές που έχει προκαθορίσει ο Ν. Πολίτης, χωρίς 

να υπεισέρχονται σε πιο βαθιά ερωτήματα για τον χορό ή το πολιτισμικό πλαίσιο του. 

Υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος προς την παράδοση, 

που θεωρεί ότι πρέπει να αποδεικνύεται η άμεση και αδιάσπαστη συνέχεια του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη μουσική στο χορό ή στην προφορική παράδοση 

της σύγχρονης Ελλάδας.

Η αντίληψη αυτή έκανε τους λαογράφους να μην ασχολούνται ιδιαίτερα με 

την έρευνα του χορού, προτιμώντας να συλλέγουν «μνημεία του λόγου» που τα 

συνέκριναν με ανάλογα αρχαία - παροιμίες, τραγούδια κτλ. Έτσι η στάση τους 

απέναντι στο χορό και στη μελέτη του ήταν υποτιμητική. Ο χορός δεν ήταν αρκετά 

σοβαρός ώστε να μελετηθεί, ήταν μόνο για να χορεύεται (βλ. Λουτζάκη, 1991). Οι 

μόνοι που ασχολήθηκαν με το χορό στα τέλη του 19ου αιώνα και μετά ήταν μουσικοί, 

συλλογείς εθίμων και χοροδιδάσκαλοι και προσέγγισαν ο καθένας με διαφορετικό
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τρόπο το αντικείμενο αυτό, σαν μουσική σαν έθιμο και σαν διδασκαλία. Το γεγονός 

αυτό δημιούργησε μια αποσπασματική αντίληψη του χορού σαν κοινωνικό φαινόμενο 

στα μέρη του, ενώ τον έβγαλε έξω από το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε και 

δημιουργήθηκε, κάνοντας την μελέτη του δυσκολότερη. Ως αποτέλεσμα έχουμε 

εκδόσεις με μονομερείς πληροφορίες που δημιουργούν σύγχυση για την χορευτική 

πραγματικότητα της εποχής και εισαγωγικά σημειώματα που δεν κάνουν σαφή τη 

στάση και τις προθέσεις του συγγραφέα. Κύρια χαρακτηριστικά των μελετητών της 

εποχής είναι να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σύμφωνα με την προσωπική τους 

αισθητική και ερμηνεία και να χρησιμοποιούν πολλές φορές αμφισβητήσιμες 

αναλυτικές έννοιες. Κύριο μέλημά τους είναι η απόδειξη της ελληνικότητας των 

χορών και της καταγωγής τους από αντίστοιχους αρχαιοελληνικούς. Η ταξινόμησής 

τους γίνεται σύμφωνα με την γεωγραφική περιοχή και τα τυπολογικά χαρακτηριστικά 

τους.

Ορμώμενοι από αυτή την τάση οι διάφοροι μελετητές καθιέρωσαν το 

λεγόμενο «πανελλήνιο ρεπερτόριο» που εμπεριείχε κάποιους τοπικούς χορούς τους 

λεγόμενους εθνικούς ή πανελλήνιους όπως ο τσάμικος και ο καλαματιανός. Η 

εμπορευματοποίηση των χορών όπως το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο και το τσιφτετέλι 

και το κατασκευασμένο συρτάκι διευρύνει το λεγόμενο «πανελλήνιο ρεπερτόριο».

Στη δεκαετία του ’50 έχουμε τη δημιουργία του συγκροτήματος «Ελληνικοί 

χοροί-Δώρα Στράτου» (1954) οι χοροί αποκόβονται από το φυσικό τους περιβάλλον 

εισάγεται η διδασκαλία παραδοσιακών χορών στα σχολεία και δημιουργούνται 

σύλλογοι. Οι χοροί από κοινωνικό δρώμενο γίνονται θέαμα ψυχαγωγικό. Η μεταφορά 

από την ύπαιθρο στη θεατρική σκηνή επηρέασε τον χαρακτήρα των χορών οι οποίοι 

παίρνουν τη μορφή παράστασης, επιρροή που προήλθε από τη συμμετοχή των 

συγκροτημάτων σε διεθνή φεστιβάλ όπου κυριαρχούν τα συγκροτήματα από
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Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία κτλ. Στην δεκαετία του ’60 που ακολουθεί βλέπουμε 

έντονο το ενδιαφέρον των Αμερικάνων μελετητών να στρέφεται προς την Ελλάδα 

παράλληλα με το ενδιαφέρον των ειδικών προς την διδασκαλία και παραστάσεις των 

ελληνικών χορών. Αποτέλεσμα αυτής της στροφής ήταν να αναδειχθεί ένα νέο 

επάγγελμα, ο δάσκαλος ελληνικών χορών. Παράλληλα αυξάνονται οι ενδιαφερόμενοι 

για τους ελληνικούς χορούς (δάσκαλοι, χορευτές, σωματεία). Αντίστοιχα 

παρατηρείται έντονη εκδοτική κινητικότητα στους πρακτικούς οδηγούς ελληνικών 

χορών.

Επόμενο βήμα για τους χορούς στην Ελλάδα ήταν να συμπεριληφθούν και να 

καθιερωθούν σαν «ειδικότητα ελληνικών χορών» στη σχολή Φυσικής Αγωγής σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο. Στα μέσα της ίδιας δεκαετία έχουμε την εκπόνηση των 

πρώτων διδακτορικών διατριβών για το χορό.

Ο Χορός

Ο χορός αποτελεί πολιτιστικό προϊόν που προσεγγίστηκε από ερευνητές 

διαφόρων ειδικοτήτων (καλλιτέχνες, παιδαγωγούς, γιατρούς) που ο καθένας μελέτησε 

και ασχολήθηκε με το χορό από τη σκοπιά του. Οι μελέτες που προκύπτουν 

εστιάζουν σε συγκεκριμένες πλευρές του χορού πχ. για αυτούς που ασχολήθηκαν με 

το χορό ως τέχνη εστιάζουν στην κίνηση του σώματος, αυτοί που ασχολήθηκαν με το 

χορό ως μέσο θεραπείας εστιάζουν στις θεραπευτικές ιδιότητες του, κ.λ.π.. Οι 

ανθρωπολόγοι προσπαθώντας να το μελετήσουν από τη δική τους ευρεία σκοπιά 

θεωρούν το χορό πολιτισμικό φαινόμενο και τον μελετούν μέσα «στα πλαίσια της 

πολιτιστικής πραγματικότητας» (in context). (βλ.Λουτζάκη,1991).
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X opoc και Ελληνική Κοινωνία

Ο χορός σύμφωνα με ανθρωπολογικούς όρους αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

της κοινωνικής δράσης {action). Σε διάφορες περιστάσεις (occasion) οργανώνονται 

χορευτικές επιτελέσεις (performances), όπου τα μέλη της κοινωνίας καλούνται να 

συμμετέχουν στο πανηγύρι, στο γάμο, να γιορτάσουν μια θρησκευτική γιορτή ή να 

πάρουν μέρος σε οικογενειακές συγκεντρώσεις . Το σημείο αναφοράς της χορευτικής 

πράξης είναι η κοινότητα (community), τα μέλη της οποίας μοιράζονται τον ίδιο χώρο 

και έχουν ως κοινή συνισταμένη τις κοινές παραδόσεις τα ήθη και έθιμα, κοινές αξίες 

κοινή διάλεκτο, κοινές συνήθειες, τραγούδι, χορό, τρόπο διασκέδασης. Όλα αυτά τα 

στοιχεία χαρακτηρίζουν το δίκτυο κοινωνικών σχέσεων (network o f social relations), 

δηλαδή το πλαίσιο κοινωνικών θεσμών και τις κοινωνικές διαντιδράσεις9 (social 

interactions). Η κοινότητα με τη σειρά της διδάσκει μέσα από το χορό τους ρόλους 

του πολιτισμικού της συστήματος. Κατ' επέκταση η συμμετοχή στο χορό (κοινωνικό 

γεγονός που αφορά τα μέλη της κοινότητας) δεν αποτελεί απλά μια προσωπική 

επιλογή αλλά κοινωνική συμπεριφορά.10 Παρατηρώντας το χορευτικό δρώμενο 

μπορούμε να διαπιστώσουμε συχνά την κοινωνική θέση του καθένα ανάλογα με το 

φύλλο, την ηλικία την κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση. Το χορευτικό γεγονός 

γίνεται αφορμή για την συνεύρεση των μελών της κοινότητας, την κοινωνικοποίηση 

και την συνοχή τους, αλλά και την ανάπτυξη σχέσεων ανταγωνισμού ή διαφωνίας. 

Με αυτόν τον τρόπο ο χορός προσφέρει την ευκαιρία κοινής συμμετοχής σε μια 

δημιουργική εμπειρία, σε μια μορφή κοινωνικής πρακτικής (δηλαδή στον τρόπο 

ενέργειας και συμπεριφοράς των μελών ενός συγκεκριμένου κοινωνικού συνόλου) 

και στην εξωτερίκευση των συναισθημάτων μιας ομάδας.

9 social interactions: ονομάζονται οι συναλλαγές και η συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες των 
μελών μιας κοινότητας.
10 συμπεριφορά που κρίνεται από την υπόλοιπη κοινότητα.
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Σύμφωνα με τον Franz Boas «κάθε πολιτισμός έχει απαράμιλλα 

χαρακτηριστικά στο χορό και συγκεκριμένα στην κίνηση, το ύφος, τη δυναμική, 

στοιχεία που γίνονται αντιληπτά μόνο όταν τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία μιας άλλης 

περιοχής» (Boas 1938: 605-607). Παρατηρώντας το κινησιακό μέρος του χορού 

μπορούμε να διαπιστώσουμε, σύμφωνα με άρθρο της Λουτζάκη (1990), ότι, κάθε 

κοινότητα διαμορφώνει τα δικά της δεδομένα στο χορό και εκτιμά εκείνα τα 

χορευτικά στοιχεία που την χαρακτηρίζουν. Έτσι αξιολογεί την πολιτισμική και 

κοινωνική της πραγματικότητα. Κάθε κοινότητα αποκτά το δικό της χορευτικό 

ρεπερτόριο, έχει δικούς της τρόπους έκφρασης και ερμηνείας συναισθημάτων και τη 

δική της χορευτική παράδοση. Ο χορός λειτουργεί ως μέσω επικοινωνίας των ατόμων 

και είναι μέρος της κοινωνικής ζωής. Εν κατακλείδι «ο χορός και η ελληνική 

κοινωνία αλληλοδιαμορφώνονται διαλεκτικά» (Λουτζακη,1991,12).

Μέθοδος και Τεγνικές για την Έρευνα του Χορού

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που προτείνονται από την κοινωνική ανθρωπολογία 

ώστε να τις χρησιμοποιήσει ένας ερευνητής εξαρτώνται από το θέμα και τον στόχο 

της έρευνας του. Μπορούμε να δούμε δυο πιθανές προσεγγίσεις:

I. Έρευνα ενός συγκεκριμένου χορού που επικρατεί σε μια ευρύτερη περιοχή 

και συλλογή βασικών χορευτικών μοτίβων από διάφορες περιοχές και 

καταγραφή του

στο χαρτί με κάποιο αποδεκτό σύστημα σημειογραφίας, 

με βίντεο.

II. Συστηματική έρευνα μιας εθνολογικής περιοχής ή μιας χορευτικής 

παράδοσης με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που ο χορός αποτελεί έκφραση
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της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην κοινωνία και μπορεί να οδηγήσει στην 

μελέτη της ίδιας της κοινωνίας.

Η έρευνα ενδιαφέρεται να μελετήσει:

1. το περιεχόμενο μιας χορευτικής δραστηριότητας (content).

2. η δομή (structure).

3. και το ύφος του χορού (ways o f performing style), τρόποι επιτέλεσης.

4. η αισθητική της (aesthetics).

5. η φιλοσοφία (philosophy) των ανθρώπων που βιώνουν αυτό το χορό. 

Απαραίτητο για τον ερευνητή είναι να κάνει επιτόπια έρευνα ώστε να ρίξει

φως σε εκείνα τα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να αναλύσει το άτομο, το 

φαινόμενο και την κοινότητα και να τη συγκρίνει με άλλες κοινότητες.

Επιτόπια Έρευνα: Τέσσερα Σταδία της Συστηματικής Μελέτης του Χορού

■ Βιβλιογραφική έρευνα (στάδιο προετοιμασίας).

■ Συμμετοχή και παρατήρηση (επιτόπια έρευνα).

Άμεση παρατήρηση του χορού και των κινήσεων που το 

αποτελούν.

Συνεντεύξεις για το χορό.

Συνέντευξη για το χώρο και το περιβάλλον.

■ Περιγραφή χορού

ενεργός συμμετοχή - εκμάθηση χορού.

καταγραφή κινήσεων με ένα από τα αποδεκτά κινητικά 

συστήματα καταγραφής Laban, Romanotation.
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καταγραφή εθίμων που περιέχουν χορό (λεκτική, φιλμ, 

βίντεο).

χρήση οδηγών έρευνας και ερωτηματολογίων, 

σημειώσεις (πλαίσιο και περιεχόμενο).

■ Μελέτη και ανάλυση υλικού -  Συμπεράσματα -  Διατύπωση 

ερμηνειών. (βλ.Λουτζάκη,1991).

Οι κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές μελέτες που έχουν γίνει κατά 

καιρούς από ξένους μελετητές και αφορούν την Ελλάδα, τον πολιτισμό και την 

κοινωνική της οργάνωσης, είναι πολλές. Οι αναφορές στο χορό όμως είναι ελάχιστες 

και πολύ επιφανειακές, αφορούν συνήθως την εθιμοτυπία του χορού και την 

κοινωνική κριτική. Η συστηματική μελέτη του χορού έχει αρχίσει να αναπτύσσεται 

τα τελευταία χρόνια. Οι πρώτες έρευνες είχαν στόχο τη διάσωση των χορών και τη 

συνέχιση της παράδοσης και ασχολούνταν σε τεχνικό επίπεδο με τους χορούς. Μόνο 

κάποιες λαογραφικές και εθνογραφικές μελέτες έχουν να παρουσιάσουν ουσιαστικά 

στοιχεία.

Οι δυσκολίες που προκύπτουν από την έρευνα του χορού ως παροδικό 

φαινόμενο:

- Έλλειψη αποφασιστικότητας για την επιλογή τω χορών που πρέπει να 

καταγραφούν:

■ Η μελέτη πρέπει να αφορά μόνο την καταγραφή των τοπικών 

παραδόσεων ή και αυτούς που έχει οικειοποιηθεί η κοινότητα;

από πληθυσμούς που ανήκουν σε ίδια ή διαφορετική 

εθνολογική περιοχή από νομάδες ή πρόσφυγες;
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από αυτούς που είναι απόρροια αστικών επιρροών και έχουν 

υιοθετήσει χορούς «λαϊκούς» όπως το ζεϊμπέκικο, το συρτάκι 

ή το τσιφτετέλι.

από το εξωτερικό όπως τους «ευρωπαϊκούς» και τους 

«μοντέρνους» (ταγκό, βαλς κτλ).

■ Οι ξένοι χοροί διατηρούν ευδιάκριτα τα αρχικά τους στοιχεία ή 

διαφοροποιούνται;

-Δυσκολία καταγραφής του χορού :για την καταγραφή του χορού σε χαρτί 

είναι απαραίτητη η γνώση κάποιου συστήματος καταγραφής της κίνησης όπως η 

κινησιογραφία του Laban, Benesh, Romanotation. Σε συνδυασμό με την καλή γνώση 

χρήσης οπτικοακουστικής καταγραφής μπορούμε να έχουμε την πλήρη αποτύπωση 

του χορού και τη σωστή αναπαραγωγή του:

■ με τη λεπτομερειακή καταγραφή των κινήσεων.

■ με την αποτύπωση του ύφους και του κλίματος στο οποίο 

αναπτύσσεται ο χορός.

-Πρόβλημα ορολογίας :στη διαδικάσία της έρευνας οι μελετητές παίρνουν 

συνεντεύξεις από χορευτές και δασκάλους. Σε αυτήν την επικοινωνία συχνά 

προκαλούνται συγχύσεις σε χορευτικούς όρους ή σε στοιχεία που αποτελούν τον 

χορό και δημιουργούν προβλήματα.

-Αντικειμενικότητα και ακρίβεια περιγραφής της διαδικασίας του χορευτικού 

γεγονότος: κύριος στόχος μιας έρευνας ενός χορευτικού γεγονότος είναι να δώσει στο 

μελετητή και αναγνώστη μια σαφή εικόνα του γεγονότος από όλες τις διαστάσεις του
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με ακρίβεια σαφήνεια και αντικειμενικότητα. Στην προσπάθεια του ο μελετητής να 

αποτυπώσει λεκτικά τα βήματα των χορών είναι εύκολο να αποπροσανατολιστεί από 

την ίδια τη μελέτη και να δημιουργηθούν ασάφειες στη συνολική περιγραφή. Ο 

Malinowski, εκπρόσωπος του λειτουργισμού (functionalism), μιλώντας πρώτος για 

αυτήν την περίπτωση αναφέρει ότι: «υπάρχει έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στην 

άμεση παρατήρηση διαφόρων καταστάσεων από τους ερευνητές και την καταγραφή 

περιγραφών και σχολίων που κάνουν τα ίδια τα μέλη της υπό έρευνα κοινωνίας» και 

ακόμα ότι, «μια συστηματική παρέκκλιση ανάμεσα στο τι λένε οι άνθρωποι ότι 

κάνουν, σε αυτό που κάνουν και σε αυτό που νομίζουν ότι κάνουν». Σήμερα ωστόσο 

η αυθεντία του ερευνητή να διεισδύει στη μελέτη του τίθεται υπό αμφισβήτηση. 

Προϋπόθεση στη θεωρία του Malinowski είναι η ασύμμετρη σχέση του ερευνητή -  

ερευνού μενού. Η μετααποικιοκρατική θέση της ανθρωπολογίας πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα προσπαθεί να τοποθετήσει τον ερευνητή σε ισάξια θέση με τον 

ερευνούμενο. Μεταξύ αυτών των δύο ρόλων είναι ευκταίο να υπάρχει συνεργασία 

ώστε να βαδίσουν μαζί προς την κατανόηση του πολιτισμικού φαινομένου που 

μελετάται.

-Διαχρονική ή συγχρονική προσέγγιση: ο χορός αποτελεί ζωντανό οργανισμό 

και από τη δημιουργία του μέχρι την ανάπτυξη την παρακμή και το θάνατό του 

δέχεται πολλές μεταβολές. Με τον ίδιο τρόπο ένα χορευτικό γεγονός δεν μπορεί να 

διατηρήσει σταθερά πολλά στοιχεία όπως και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό. 

Η ηλικία η περίσταση και η ψυχολογία του κάθε συμμετέχοντος μεταβάλλονται 

μεταβάλλοντας και την ατμόσφαιρα που επικρατεί κάθε φορά. Έ τσ ι:

I. λόγω της βιολογικής και κοινωνικής εξέλιξης του ατόμου που χορεύει
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II. λόγω του παροδικού χαρακτήρα του χορού, η διαχρονική προσέγγισή του

δεν αποτελεί εύκολο στόχο. Γι αυτό το λόγο είναι δύσκολο να

μελετήσουμε το χορό διαχρονικά. Αν όμως προσεγγίσουμε το χορό μόνο 

συγχρονικά αποκόπτοντας τον από το παρελθόν τείνουμε να τον 

αφαιρέσουμε από την ιστορική του διάσταση.

-Αντιφατικότητα στις πληροφορίες: είναι σύνηθες σε συνεντεύξεις που 

γίνονται σε μέλη μιας κοινότητας ή σε χορευτές να παρουσιάζουν μια ιδεατή εικόνα 

που προέρχεται επειδή είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν ή λόγω της προσπάθειάς 

τους να ευχαριστήσουν το μελετητή παρουσιάζουν μια στυλιζαρισμένη άποψη του 

χορού ή τέλος να αποδίδουν στο χορό συμβολισμούς που πολύ συχνά είναι άστοχοι.

Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε ερευνητής στην 

επιτόπια έρευνα η μελέτη και η σαφής αντίληψη του χορού βοηθάει στη μετάβαση 

από το επίπεδο της φανερής, στο επίπεδο της αφανούς πραγματικότητας για την

κατανόηση της κοινωνίας και οδηγεί σε μια νέα θεώρηση για την κατανόηση του

χορού και άλλων πτυχών του πολιτισμού. (βλ-Keappler, 1992).

Σύνοψη των τριών κεφαλαίων

■ Η έρευνα της κίνησης είναι απαραίτητο μέσο για να αποκαλύψουμε τα 

διάφορα στάδια της διεργασίας του χορού μέχρι την τελική του μορφή, τα 

συστατικά του και της σημασία της λειτουργίας τους στην κοινωνία ώστε να 

συμβάλουμε στην κατανόηση των ανθρώπων και των μέσων έκφρασής τους 

μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικό-πολιτισμικής κοινότητας.
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* Για την επίτευξη αυτών των στόχων, θεωρία και μέθοδος του χορού πρέπει 

να αναπροσαρμόζονται και να βελτιώνονται. Τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία 

πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτενώς και νέα μέσα να εφαρμόζονται σύμφωνα 

με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παγκόσμιας εξάπλωσης των 

ΜΜΕ. Είναι καλό να λαμβάνεται υπόψιν το συνεχώς αυξανόμενο μορφωτικό 

επίπεδο εκπαίδευσης των πληροφορητών και η αυξανόμενη ικανότητα 

λεκτικής έκφρασης της εμπειρίας τους στο χορό.

■ Οι συνεχείς επαφές μεταξύ των φοιτητών του χορού από όλο τον κόσμο 

ανέπτυξαν τη μελέτη του χορού σε ένα αυτόνομο πεδίο. Τέτοιες επαφές 

έφεραν συζητήσεις βασισμένες στη συγκριτική έρευνα ενσωματώνοντας 

διαφορετικές προσεγγίσεις.

■ Η ICTM προσφέρει έδαφος για τις επιστημονικές έρευνες για το χορό, δίνει 

τη δυνατότητα ανταλλαγής και ελέγχου των τρεχόντων θεωριών και μεθόδων 

στην έρευνα του χορού.

■ Δίνει τη δυνατότητα επανεκτίμησης της έννοιας και ιδέας του χορού και την 

διεύρυνση της έρευνας των ανθρωπολογικών και χορολογικών προσεγγίσεων 

όπως αναπτύχθηκαν.

■ Στην Ελλάδα, η μελέτη του χορού δεν χαίρει μεγάλου ενδιαφέροντος από τους 

ερευνητές.

■ Συγκεκριμένα η λαογραφία έχει χαρακτηρίσει την μελέτη του χορού, εδώ.

■ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή προς το χορό και συγκεκριμένα προς 

την ανθρωπολογική μελέτη και προσέγγισή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σε αυτό το μέρος της μελέτης μου αποφάσισα να συγκρίνω δυο έρευνες που 

αφορούν στο χορό στην Ελλάδα σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, μια 

παλαιότερη και μια πιο πρόσφατη. Η πρώτη είναι από το βιβλίο της Μαρίας Μιχαήλ- 

Δέδε «Ο χορός και το τραγούδι στα Μεσόγεια Αττικής» και το δεύτερο είναι η 

μελέτη της Ρένας Λουτζάκη για τη Θράκη, από το βιβλίο με τα πρακτικά του 

συνεδρίου της Λεμεσού «Θράκη -  Αιγαίο - Κύπρος, Μουσικοχορευτικές Διαδρομές». 

Μέσα από αυτή τη σύγκριση θα προσπαθήσω να διακρίνω δύο διαφορετικούς 

τρόπους προσέγγισης της έρευνας του χορού σύμφωνα με τις τάσεις που έχουν 

χαρακτηρίσει κατά καιρούς τη μελέτη του στην Ελλάδα.

4.1 .Μαρία Μιγαήλ-Δέδε 

Ο Xopoc και το Τραγούδι στα Μεσόγεια Αττικής

Στο βιβλίο αυτό έχουμε μια λαογραφική μελέτη για το χορό και το τραγούδι 

στα Μεσόγεια Αττικής, γραμμένο από τη λαογράφο Μαρία Μιχαήλ- Δέδε. Μέσα από 

τα κείμενα της θα προσπαθήσω να εντοπίσω τα στοιχεία εκείνα που το 

χαρακτηρίζουν λαογραφικό και τα στοιχεία που ίσως θα μπορούσαν να του δώσουν 

μια διαφορετική υφή. Συγκεκριμένα θα ασχοληθώ με ένα μέρος του βιβλίου που 

αφορά στη μελέτη ενός γυναικείου χορού που σκοπό έχει την ‘έκθεση’ των 

ανύπαντρων γυναικών της κοινότητας στους υποψήφιους ‘γαμπρούς’, με την 

ευκαιρία κάποιας γιορτής.

Η συγκεκριμένη μελέτη για το δημόσιο χορό των μεσογειτών αντλεί 

πληροφορίες από παλιές φωτογραφίες που θεωρούνται αξιόπιστες και πρώτης τάξεως
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πηγές, σύμφωνα με τη συγγραφέα. Αυτές οι φωτογραφίες θεωρούνται ικανές 

μαρτυρίες ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς ήταν πιθανόν ο 

συγκεκριμένος χορός που τελούνταν σε δημόσιο χώρο.

Ένα πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της μελέτης είναι ότι δεν βασίζεται σε 

επιτόπια έρευνα που καταπιάνεται με ένα χορευτικό γεγονός που γίνεται στις μέρες 

μας αλλά μελετά το χορό από διάφορες πηγές, όπως φωτογραφίες και μαρτυρίες 

γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το πώς ήταν ο χορός - συγκεκριμένα κάποια είδη 

χορών - στο παρελθόν και κατά πόσο και πως αυτός έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα. Το 

κείμενο μας ενημερώνει για την ύπαρξη των ανοιχτών δημόσιων χορών στα 

Μεσόγεια και τη μεγάλη κοινωνική τους σημασία και τους χρονολογεί πριν από την 

Τουρκοκρατία. Η δημοσιότητα του χορού έπαιζε μεγάλο ρόλο και ήταν μια ευκαιρία 

για ανάπτυξη της κοινωνικότητας και ιδιαίτερα για τους νέους, μιας που η κοινωνική 

ηθική της εποχής προτάσσει πιο αυστηρούς κανόνες για την κοινωνική συμπεριφορά 

των δύο φύλων.

Ο λεγόμενος δημόσιος χορός είχε άγραφους κανόνες κοινωνικής 

συμπεριφοράς που αφορούσαν το τυπικό του, την ευπρέπεια των ενδυμάτων των 

συμμετεχόντων, την ευπρέπεια της διασκέδασης. Όλοι αυτοί οι κανόνες περί 

ευπρέπειας, συμπεριφοράς και ελεγχόμενης εκδήλωσης αισθημάτων είχαν κοινωνικές 

προεκτάσεις. Επίσης ο χορός ήταν, σύμφωνα με τη συγγραφέα, είναι πολύ 

σημαντικός για την κοινωνική επικοινωνία των ανθρώπων και ειδικότερα, ένα πεδίο 

συμβολικής αναπαράστασης του περάσματος της γυναίκας από την παιδική στην 

εφηβική ηλικία, στα δεκατέσσερα χρόνια της. Για την εποχή (τέλη 19ου,αρχές 20ου 

αιώνα), η ηλικία αυτή θεωρούνταν ενηλικίωση και έναρξη της ηλικίας γάμου. Οι 

κοπέλες έπρεπε να κάνουν την επίσημη εμφάνισή τους στον δημόσιο χορό όπου με
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τη συμπεριφορά, την εμφάνιση και τη συμμετοχή τους στο χορό αξιολογούνταν από 

όλη την υπόλοιπη κοινότητα.

Η φωτογραφία που μελετάται αφορά μια απαθανάτιση ενός γυναικείου χορού, 

γύρω στα 1879, που συντελείται παράλληλα με τον κύριο χορό αλλά σε διαφορετικό 

μέρος του χωριού και αποτελείται μόνο από αρραβωνιασμένες και ανύπαντρες 

γυναίκες. Αυτός ο κυκλικός δημόσιος χορός στην κεντρική πλατεία του χωριού λίγο 

μακρύτερα από το μεγάλο χοροστάσι έχει κοινό όλων των ηλικιών και των δύο 

φύλλων. Σε μια λεπτομερή περιγραφή των γυναικών που βρίσκονται στο χορό 

μαθαίνουμε για την εμφάνιση τη στάση τους και την φορεσιά τους. Το κοινό 

παρακολουθεί από πολύ κοντά το γυναικείο χορό και έχει μεγάλη οικειότητα. Οι 

ώριμες γυναίκες είναι μητέρες ή και γιαγιάδες των κοριτσιών που τις συνόδευαν. 

Αυτόν τον χορό τον παρακολουθούν πολλοί νέοι άνδρες καλοντυμένοι κάτι που κάνει 

πιο έντονο τον ισχυρισμό ότι μπορεί να είναι οι αρραβωνιαστικοί.

Ο χορός γίνεται κάποια μεσημεριανή ώρα ή αργά το πρωί μια γιορτινή 

ημέρα, στοιχείο που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχουν παντρεμένες νέες 

μεταξύ τους, διότι οι νύφες έβγαιναν τις απογευματινές ώρες. Η σειρά που 

ακολουθούνταν στο κύκλο του χορού μάλλον ήταν τυχαία αφού δεν εξαρτώνταν από 

την κοινωνική τάξη της κάθε χορεύτριας (κάτι που είναι προφανές από την 

ενδυμασία) ούτε από το ανάστημα της καθεμίας. Η συγκεκριμένη υπόθεση γίνεται 

καθώς η λαογράφος κάνει έναν παραλληλισμό με αντίστοιχο γυναικείο χορό 

ηλικιωμένων γυναικών, των πρόσφατων χρόνων που έχει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά με το χορό της φωτογραφίας.

Για τον ίδιο το χορό και το ύφος του μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν. Στη 

φωτογραφία έχουμε απλά μια ήρεμη στάση από την οποία εικάζεται ότι ο χορός είναι 

«ήσυχος και μεγαλοπρεπής ... συρτό ή ένα ήρεμο καλαματιανό» (σελ.21,1988).
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Σχολιάζεται επίσης η μη αυστηρή στάση δύο κοριτσιών που συλλαμβάνονται να 

σχολιάζουν ενώ χορεύουν στην φωτογραφία κάτι που θεωρείται σχεδόν ανάρμοστο 

γιατί σπάει τη συνοχή του κύκλου και «την ομοιότητα της στάσης». Θεωρείται εν 

ολίγοις ότι ο χορός θα έπρεπε να είναι αυστηρός χωρίς να περιέχει ανομοιομορφίες 

ή οποιεσδήποτε φυσικές συμπεριφορές και αυθορμητισμούς, όπως συνήθως 

συμβαίνει σε χορούς με έμφαση τη συμμετοχή που δεν αποτελούν παράσταση 

επαγγελματικού χορευτικού συγκροτήματος. Ακόμη εικάζεται πως οι γυναίκες 

τραγουδάν ενώ χορεύουν ακολουθώντας την κορυφαία του τραγουδιού.

Η όλη περιγραφή και η χορευτική διαδικασία είναι αρκετά ωραιοποιημένη 

σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχε για αυτό το γεγονός η συγγραφέας. Στο 

σχολιασμό της Δέδε βρίσκουμε έντονα τα στοιχεία που χαρακτήρισαν στο παρελθόν 

τη μελέτη του χορού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα όταν αναφέρεται στη μορφή των 

χορών της εποχής που μελετά θεωρεί ότι έχουν μορφή αρχαιοελληνικού χορού π.χ. 

«δωρικού τύπου» (σελ. 10,1988) ή «ο πανάρχαιος και πανελλήνιος χορός ο συρτός» 

(σελ.28,1988) (είναι ο χορός που πιθανός χορεύουν οι κοπέλες της φωτογραφίας) . 

Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία μιας προσπάθειας για την απόδειξη της καταγωγής του 

αρχαίου ελληνικού στοιχείου με το νέο ελληνικό (όχι της εποχής μας αλλά μιας 

εκατονταετίας πριν) χωρίς την δυνατότητα άμεσης, εμπειρικής παρατήρησης του 

χορού αλλά μέσα από τη μελέτη φωτογραφικού υλικού. Ένα δεύτερο στοιχείο που 

σχολιάζεται στο κείμενο γενικά είναι η χρήση της μουσικής, του ρεπερτορίου των 

μουσικών και των μουσικών οργάνων τους. Τονίζεται ότι τα παραδοσιακά όργανα 

της περιοχής ήταν το νταούλι, η λύρα και η πίπιζα. Ειδικά η λύρα θεωρείται άμεσος 

συνδετικός κρίκος με την αρχαιότητα για τη Δέδε, αν και είναι γεγονός ότι στην 

περιοχή που γίνεται η μελέτη είναι μουσειακό είδος και δεν παίζεται πια. Έπειτα από 

την εγκατάσταση των Μικρασιατών μεταναστών, τη θέση τους παίρνουν το λαούτο,
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το βιολί, το σαντούρι και το κλαρίνο. Ανάλογα διαμορφώνεται και το μουσικό και 

χορευτικό ρεπερτόριο το οποίο αφομοίωσε τους νησιώτικους και μικρασιάτικους 

χορούς. Αυτή η αλλαγή θεωρείται ευπρόσδεκτη για τη μουσικο-χορευτική 

πραγματικότητα γιατί το συγκεκριμένο ρεπερτόριο συνδέεται με τον ελληνισμό των 

κατοίκων της Μικρά Ασίας και των νησιών. Τα τραγούδια που υιοθετούνται 

θεωρούνται ελληνικά και όχι ξενόφερτα, όπως για παράδειγμα τα λεγόμενα 

ευρωπαϊκά που μετά το 1930 εξαπλώνονται και στην ελληνική ύπαιθρο. Πρόκειται 

για μια εθνοκεντρική τάση που ευαγγελίζεται την καθαρότητα του ελληνικού 

στοιχείου και τη διατήρησή του και στο χορό. Στην ίδια βάση η εισαγωγή των 

χάλκινων πνευστών θεωρείται ότι αλλοιώνει την «ελληνικότητα» του ήθους της 

τοπικής μουσικής μολονότι ενσωματώνονται στην ελληνική παράδοση.

Συνολικά η μελέτη απηχεί τη θεωρία των επιβιωμάτων τόσο σε ότι αφορά στις 

περιγραφές των χορών και στις συμπεριφορές των ανθρώπων, αλλά και στα 

ερμηνευτικά σχόλια περί παράδοσης, παραδοσιακών χορών και τραγουδιών. Ενώ 

δημοσιεύεται στη δεκαετία του ογδόντα, το ίδιο το κείμενο παρουσιάζει μια 

μουσειακή εικόνα της τοπικής κοινωνίας, η οποία στο μεταξύ έχει αλλάξει στα 

πλαίσια της νεωτερικής συνθήκης. Το πιθανότερο είναι αυτή η εικόνά να μην είναι 

μέρος της πραγματικότητας του παρόντος. Η εμμονή όμως της συγγραφέως στην 

καθαρότητα της παράδοσης των μεσογειτών, της αυστηρότητας των ηθών τους και ο 

παραλληλισμός τους με τους αρχαίους έλληνες, όπως και η έμφαση στην ηπειρώτικη 

καταγωγή τους που φαίνεται να διατηρείται αναλλοίωτη στο χρόνο δίνουν στο 

κείμενο ένα πολύ χαρακτηριστικό εθνοκεντρικό λαογραφικό χαρακτήρα.

Στη λαογραφική αυτή προσέγγιση δίνονται και αρκετές κοινωνικές 

προεκτάσεις στο χορευτικό γεγονός που μελετάται. Αυτό που δημιουργεί εντύπωση 

είναι ότι σχολιάζεται το γεγονός ότι ο γυναικείος χορός που αναφέρθηκε παραπάνω
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γίνεται σε ανδροκρατούμενο χώρο, την αγορά. Η λαογράφος θεωρεί καινοτομία την 

κίνηση των γυναικών να επιλέξουν ένα τέτοιο χώρο για να χορέψουν ενώ οι άνδρες 

διατηρούν απλά έναν παθητικό ρόλο, το ρόλο του θεατή. Το γεγονός ότι αυτός ο 

χορός γίνεται μόνο για τις ανύπανδρες γυναίκες που είναι σε ηλικία γάμου, ώστε να 

τις δουν οι άνδρες του χωριού και έχει συγκεκριμένή κοινωνική σκοπιμότητα, έχει 

ξεχασθεί. Δεδομένου ότι εκείνη την εποχή οι γυναίκες δεν είχαν την ευκαιρία να 

κινηθούν σε δημόσιους χώρους και ήταν κλεισμένες στα σπίτια, οι γιορτές σε 

δημόσιους χώρους αποτελούσαν ευκαιρία κοινωνικής συνεύρεσης για ολόκληρη την 

κοινότητα. Άρα ο χορός αυτός εξυπηρετούσε μια ανάγκη κοινωνική ώστε να μπορεί 

να γίνει η συνάντηση αρσενικού με το θηλυκό.11

Τέλος, η μελέτη δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες για το περιεχόμενο του 

χορού, δεν ξέρουμε σε ποια γιορτή χορεύεται ο χορός και δεν γνωρίζουμε για τη 

κοσμοθεωρία των ανθρώπων που παίρνουν μέρος στο χορευτικό γεγονός.

4.2. Ρένα Λουτ£άκη- Χορός .Πολιτισμός και Κοινωνία στη Θράκη.

Ο Χορός και οι Σχέσεις του με το Κοινωνικό Φύλο

Σε αυτή την μελέτη η ανθρωπολόγος του χορού Ρένα Λουτζάκη παρουσιάζει

δύο παραδείγματα χορευτικών γεγονότων της Θράκης. Σε αυτή τη συγκριτική μελέτη

θα ασχοληθώ μόνο με το ένα που αφορά το δημόσιο / κοινωνικό χορό στη Θράκη και

αντιστοιχεί στη μελέτη της Μαρία Δέδε-Μιχαήλ στην προηγούμενη ανάλυση, το

χορό ως πεδίο συνεύρεσης των δύο φύλλων.

Ο χορός αποτελεί μέρος πολλών κοινωνικών εκδηλώσεων και γίνεται μέσο

για την επιτέλεση του κοινωνικού φύλου κάθε ανθρώπου και συγχρόνως είναι ένας

τρόπος για τον έλεγχο της σεξουαλικότητάς του. Ως είδος συμπεριφοράς ο χορός

11 Ιδιαίτερα στην εποχή που αναφέρεται η φωτογραφία οι κοινωνίες ήταν ιδιαίτερα κλειστές σε 
οτιδήποτε ξένο. Κατ' επέκταση οι γάμοι γίνονταν κατά κύριο λόγο μεταξύ ατόμων της ίδιας 
κοινότητας.(βλ.Μ.Μιχαήλ-Δέδε, 1988:30)
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ελέγχεται από κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι τόσο από 

παρορμήσεις, εσωτερικές ή έμφυτες δυνάμεις: εκφράζει κοινωνικές σχέσεις. Με αυτό 

τον τρόπο κάθε κοινωνία καλεί τα μέλη της να εξασκήσουν συμπεριφορές και να 

εκφράσουν το φύλο τους ενσαρκώνοντας συγκεκριμένους ρόλους ανάλογα με την 

ηλικία τους. Η εξάσκηση των κοινωνικών αξιών και σχέσεων μέσα από το χορό 

μεταλαμπαδεύονται στις νεότερες γενιές. Έτσι αποτυπώνεται και η αισθητική της 

κοινότητας που παίρνει μέρος στο χορευτικό γεγονός. Σε κάθε κοινωνία μπορούμε 

να βρούμε πολλές διαφορετικές μορφές και φόρμες του χορού, οι οποίες 

αλληλοεπηρεάζονται συχνά. Έτσι προκύπτουν νέες μορφές χορού. Οι δύο βασικές 

μορφές του είναι:

I. ο χορός με έμφαση τη συμμετοχή, όπου μπορούμε να δούμε όψεις της 

κοινωνίας σύμφωνα με τους ρόλους που κάθε χορευτής επιτελεί.

II. ο χορός με έμφαση την παράσταση όπου ο χορευτής διακρίνεται για 

την τεχνική και την πλαστικότητα του π.χ. μπαλέτο, σύγχρονος χορός 

κτλ.

Ο κοινωνικός χορός 12 υπήρξε ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσονταν. 

Οι αλλαγές συμβαίνουν στη μορφή, το είδος και το περιεχόμενο του και διαφέρει από 

κοινωνία σε κοινωνία. Το ίδιο και η ερμηνεία του. Το μόνο σημείο που θεωρείται 

ίσως σταθερό είναι ότι στην περίπτωση που δίνεται έμφαση στη συμμετοχή οι 

κινήσεις του χορού ελέγχονται και εκτελούνται στο πλαίσιο που ορίζει η κάθε 

κοινωνία. Παράλληλα, οι χορευτικές κινήσεις αποκτούν διαφορετικό νόημα και 

επενδύονται με διαφορετικό περιεχόμενο από τις καθημερινές κινήσεις και ο χορός 

μετατρέπεται σε επιτελεστική τέχνη. 13

12 Κοινωνικός χορός, social dancing: εννοούμε το χορό που δεν είναι τελετουργικός
13« Η έννοια ‘επιτέλεση’ είναι συναφής με την έννοια ‘δράση’. Κάθε δράση και ειδικότερα ,κάθε 
κοινωνική δράση έχει μια ιδιαίτερη επιτελεστική πλευρά. Και αντιστρόφως, μια επιτέλεση είναι 
πάντοτε μια μια ειδική μορφή δράσης. Η γενική αυτή σχέση μεταξύ επιτέλεσης και δράσης αιτιολογεί
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Η κοινωνική εκδήλωση συμβαίνει στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού, που είναι 

προσφυγική κοινότητα της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρεια Θράκη). Στο συγκεκριμένο 

χωριό οι χορευτικές εκδηλώσεις είναι σύνηθες φαινόμενο αλλά κορυφαία θεωρείται 

αυτή της πρώτης Ιανουαρίου. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης γιορτής είναι εκτός 

από τη συγκέντρωση της κοινότητας σε δημόσιο χώρο για χορό και διασκέδαση και 

την ευγονία ης νέας χρονιάς, να γίνει η συνάντηση του αρσενικού με το θηλυκό. Σε 

αυτή την γιορτή συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας ανεξαρτήτου φύλου 

και ηλικίας. Ο κυρίαρχος χορός που χορεύουν είναι ο χορός ‘απ τα ζνάρια’14 που 

είναι και ο πιο δημοφιλής. Άντρες και γυναίκες χορεύουν συγχρόνως, χωρίς όμως να 

έχουν σωματική επαφή. Η δομή του κύκλου είναι συγκεκριμένη, οι άντρες 

τοποθετούνται στο πρώτο μισό του κύκλου από τους μεγαλύτερους προς τους 

μικρότερους, οι παντρεμένοι πρώτα και οι ανύπαντροι μετά και έπειτα ακολουθούν οι 

γυναίκες με την ίδια σειρά. Τα δύο ημικύκλια ενώνουν ένας άντρας και μια γυναίκα 

με συγγενικές σχέσεις. Σαν κοινωνική προέκταση ο χορός στον οποίο όλα τα μέλη 

της κοινότητας είναι πιασμένα χέρι-χέρι αναδεικνύει τη σχέση τους και την αίσθηση 

ότι ανήκουν σε μία κοινωνική ομάδα, όπου άντρες και γυναίκες έχουν παράλληλους 

ρόλους. Στην κοινωνική οργάνωση των βουλγαροπροσφύγων15 δεν εκπροσωπείται η 

πυρηνική οικογένεια αλλά ο καθένας αποτελεί μονάδα της κοινότητας. Ο χορός 

αποτελεί μια ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουν όλα τα μέλη της ότι ανήκουν της σε 

μια κοινωνική ομάδα, συμπαγή. Μέσα στη διαδικασία του χορού οι χορευτές 

αποτυπώνουν την κοινωνική τους οργάνωση. Έτσι βλέπουμε τους άντρες να έχουν τα 

πόδια ανοιχτά, με λίγο λυγισμένα τα γόνατα, να κάνουν μεγάλα βήματα και

κατ' αρχήν την ευρεία χρήση της επιτέλεσης ως αναλυτικού όρου στην κοινωνική/ πολιτισμική 
ανθρωπολογία» ( Κάβουρας 1997:50)
14 Από τα 'ζνάρια: ο χορός που οι άντρες πιάνονται από τα ζωνάρια για να χορέψουν και χορεύεται στη 
Θράκη. Είναι ευρέως γνωστός ως ζωναράδικος ,ονομασία που αρχικά δεν τον χρησιμοποιούσαν οι 
ίδιοι οι Θρακιώτες.
15 Έτσι λέγονται οι κάτοικοι της Βόρειας Θράκης (Ανατολική Ρωμυλία)
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περισσότερες παραλλαγές ή ακόμα και να χορεύουν πιο απλά και ελαφριά με μικρά 

βήματα όπως οι γυναίκες, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να μιμηθούν τους άντρες.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα αυτή η αυστηρή στάση διατηρείται μέχρι το ’70. 

Από κει και έπειτα πολλοί παράγοντες συνετέλεσαν στο να αλλάξει η αισθητική των 

χορευτών και να μην δίνεται τόση σημασία σε όλες τις λεπτομέρειες του χορού. Έτσι 

στις μέρες μας βλέπουμε συχνά νεαρές κοπέλες να προσπαθούν να μιμηθούν ή και 

να ανταγωνίζονται τους άντρες. Αυτό το φαινόμενο δεν σχολιάζεται αρνητικά, 

αντίθετα στα παλιότερα χρόνια ο ρόλος κάθε μέλους της κοινωνίας ήταν 

προκαθορισμένος και συγκεκριμένος και κατ επέκταση στο χορό αυτοί οι ρόλοι δεν 

άλλαζαν εύκολα. Μέσα από την εκμάθηση των χορών και του ύφους του, οι 

κοινωνικοί κανόνες και οι τρόποι συμπεριφοράς των δύο φύλλων.

Στη Θράκη ο χορός δεν λειτουργεί μόνο ως διασκέδαση αλλά και ως 

επιτέλεση σε ένα αυστηρό φυσικό κοινωνικό πολιτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που 

σχετίζεται και με τη διασκέδαση.

Σε αύτη την ανάλυση βλέπουμε πως η συγγραφέας βασίζεται σε συγκεκριμένη 

μεθοδολογία για τη μελέτη της. Κάνει επιτόπια έρευνα και μεταφέρει την 

ατμόσφαιρα που επικρατεί στη συγκεκριμένη γιορτή. Ασχολείται με τη μορφή του 

χορού σήμερα αλλά παραθέτει και μαρτυρίες του παρελθόντος για την προηγούμενη 

μορφή του. Δίνει της κοινωνικές προεκτάσεις του χορευτικού γεγονότος και προβάλει 

τις σχέσεις κοινωνίας χορού μέσω του κοινωνικού φύλου.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις τάσεις που 

επικρατούν στη μελέτη του χορού σε Ευρώπη και Αμερική και την επίδραση αυτών 

στην ελληνική πραγματικότητα της μελέτης του χορού. Η σύγκριση των δύο 

εθνογραφιών δίνει μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την αρχική μορφή της 

μελέτης του χορού στην Ελλάδα και την εξέλιξή της. Η επίδραση της ανθρωπολογική 

προσέγγισης είναι προφανής. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η σχετική με το εν 

λόγω θέμα ελληνική βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά περιορισμένη και κάνει τη 

μελέτη του θέματος πιο δύσκολη.

Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος τρόπος έρευνας και μελέτης του χορού έχει 

αρχίσει να γίνεται τάση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, κίνηση που δείχνει ότι η 

ανθρωπολογία του χορού προσελκύει όλο και περισσότερο το επιστημονικό 

ενδιαφέρον.
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