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Δπραξηζηίεο
Ζ εξγαζία απηή δελ ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε
ηεο επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηάο κνπ, θαο Αιεμάλδξαο Μπαθαιάθε. Οη ζπκβνπιέο ηεο
θαη νη θαίξηεο παξαηεξήζεηο ηεο απνηέιεζαλ αλεθηίκεην νδεγφ απφ ηελ αξρή ηεο
επηηφπηαο έξεπλαο, κέρξη ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Οη γλψζεηο ηεο, ε
πξνζπκία ηεο λα κε βνεζά θαη νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο θψηηδε νηηδήπνηε κνπ
θαηλφηαλ ζθνηεηλφ, ππήξμαλ πεγή έκπλεπζεο γηα εκέλα. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ηηο
νθείισ ζεξκέο επραξηζηίεο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνλ θ. Γηψξγν
Αγγειφπνπιν, πνπ ήηαλ πάληα πξφζπκνο λα αθνχεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ θαη
λα κε ελζαξξχλεη λα ζπλερίδσ. Θα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ηελ
θα. Αξεηή Σδηληδηφβα, ε νπνία ππεξέβαιε εαπηφλ, γηα λα κε δηεπθνιχλεη θαη λα κε
απαιιάζζεη απφ πνιιά κηθξά θαη κεγάια βάξε. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ηελ θα. Διενλψξα θνπηέξε-Γηδαζθάινπ, γηα ηελ αξρηθή βηβιηνγξαθηθή θαζνδήγεζε
αιιά θαη γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ κνπ έδσζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.
Ξερσξηζηέο επραξηζηίεο νθείισ, επίζεο, ζηα κέιε ηεο Παξέαο, ρσξίο ηε
βνήζεηα ησλ νπνίσλ, δελ ζα ππήξρε απηή ε εξγαζία. Σνπο επραξηζηψ έλαλ - έλαλ, γηα
ηελ αλνρή, ηελ ππνκνλή, ηε ζηήξημε θαη ηηο πνιχ φκνξθεο ρνξεπηηθέο ζηηγκέο, πνπ
έδεζα θνληά ηνπο. Θέισ, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Ζιία Κάκν, ηελ θα.
Αλαζηαζία Φνπξθηψηνπ θαη ηελ θα Γεσξγία αξηθνχδε, κε ηνπο νπνίνπο κνηξάζηεθα
ηηο πξψηεο δηαλνεηηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ αλζξσπνινγία θαη νη νπνίνη ζπλέβαιαλ
ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο.
Σέινο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε αλζξψπνπο πνπ εμαζθάιηζαλ
ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα κέλα θαη γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Πξψηα απ‟ φια
επραξηζηψ ηε κεηέξα κνπ, ε νπνία κε απάιιαμε απφ φια ηα βάξε ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο. Σηο αδειθηθέο κνπ θίιεο Αλζή Βαρηζεβάλνπ θαη Έξε Ρνχκπε, πνπ
κε ζηήξημαλ κε ηξφπν αλεθηίκεην. Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηηο εμαηξεηηθέο
ζπλαδέιθνπο κνπ, Διέλε Κνπινχξε θαη Γεσξγία Μαθξνβαζίιε, πνπ κε ζηήξημαλ θαη
κε ππνζηήξημαλ ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο.
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1. Δηζαγσγή.
Ζ εξγαζία απηή επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ επηηέιεζε
παξαδνζηαθψλ

ρνξψλ,

ζην

πιαίζην

ησλ

ρνξεπηηθψλ

ζπιιφγσλ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζηηο πφιεηο. Πξνζεγγίδσ ην ζέκα κέζα απφ ην
παξάδεηγκα ηεο Παξέαο, ελφο ζπιιφγνπ πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηνλ
νπνίν έγηλα κέινο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο.
Οη ρνξεπηηθέο επηηειέζεηο δηακνξθψλνληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζην πιαίζην
ησλ ρνξεπηηθψλ δξάζεσλ ησλ παξαπάλσ ζπιιφγσλ θαη ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο
αληηιήςεηο πεξί παξάδνζεο. Οη δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ
ρνξεπηηθέο πεξηζηάζεηο, φπσο είλαη νη πξφβεο, νη παξαζηάζεηο, ηα ζεκηλάξηα
παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη ηα γιέληηα. ε θάζε πεξίζηαζε, πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο
εθδνρέο ηνπ ρνξνχ. ηα καζήκαηα, ν ρνξφο κεηνπζηψλεηαη ζε αληηθείκελν
δηδαζθαιίαο, δειαδή ζε έλα είδνο πνπ κπνξεί λα αλαιπζεί ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά
ηνπ ζηνηρεία θαη λα δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο. ηηο παξαζηάζεηο, ν ρνξφο παίξλεη ηε
κνξθή θαιιηηερληθήο παξνπζίαζεο, κε ηελ πξνζζήθε ζεαηξηθψλ ζηνηρείσλ
(ελδπκαζίεο, ζθεληθά, ρνξνγξαθίεο, ζεαηξηθή απφδνζε δξψκελσλ θ.ά.). ηα γιέληηα,
ε ρνξεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε είδνο ζπιινγηθήο ζσκαηηθήο
έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο. Σέινο, ζηα ζεκηλάξηα, ν ρνξφο εκθαλίδεηαη σο
αληηθείκελν εμεηδηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο, πνπ πξννξίδεηαη κφλν γηα φζνπο θαηέρνπλ,
ήδε, έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ρνξεπηηθήο γλψζεο.
Απφ ηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο ζα καο απαζρνιήζνπλ κφλν νη δχν πξψηεο,
δειαδή νη πξφβεο θαη νη παξαζηάζεηο. Ο ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο, αθνξά ζην
γεγνλφο φηη νη δχν ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ζπλδένληαη ζηελά, αθνχ νη πξφβεο είλαη
ην κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαζηάζεσλ. Σα γιέληηα είλαη πεξηζηάζεηο
δηαζθέδαζεο, πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε αλνηρηνχο θαη θιεηζηνχο ρψξνπο θαη
πεξηιακβάλνπλ δσληαλή κνπζηθή, ηξαγνχδη, ρνξφ, θαγεηφ θαη πνηφ. Σα γιέληηα απηά
δηνξγαλψλνληαη είηε ζε εηήζηα βάζε, είηε ζηα πιαίζηα άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο
είλαη ηα ζεκηλάξηα. ε αληίζεζε κε ηηο πξφβεο θαη ηηο παξαζηάζεηο, ηα γιέληηα
αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ, σο απηφλνκεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο,
πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απζνξκεηηζκφ. Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηηειεζηηθψλ
πξαθηηθψλ ησλ γιεληηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δχν πξαθηηθέο, παξνπζηάδεη
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζα μεπεξλνχζε, σζηφζν, ηα φξηα απηήο ηεο εξγαζίαο.
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θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ηδεψλ πνπ θπθινθνξνχλ κεηαμχ
ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ ρνξεπηηθψλ πεξηζηάζεσλ, ζρεηηθά κε ην ηη είλαη θαη ηη δελ
είλαη παξάδνζε θαη πψο, ηειηθά, απηέο νη ηδέεο κεηνπζηψλνληαη ζε ρνξεπηηθέο
πξαθηηθέο. Οη ηδέεο πεξί παξάδνζεο εθθξάδνληαη κέζα απφ ην δήηεκα ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ επηηειέζεσλ θαη (αλα)παξάγνπλ ζρέζεηο θαη
πξαθηηθέο. ζνη αζρνινχληαη κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία
ζην δήηεκα ηεο απζεληηθφηεηαο. Δπνκέλσο, ηα θξηηήξηα νξηζκνχ ηεο απζεληηθφηεηαο,
ηα ζεκεία κε βάζε ηα νπνία απηή εληνπίδεηαη θαη ε ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδνπλ φζνη
αζρνινχληαη κε ηνλ ρνξφ ζα είλαη θεληξηθά δεηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Δλ νιίγνηο, ζα
εζηηάζσ ζηηο ηδέεο πεξί παξάδνζεο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη, βηψλνληαη θαη
αλαπαξάγνληαη κέζα απφ ηηο ρνξεπηηθέο επηηειέζεηο. Σέινο, ζα πξνζπαζήζσ λα
εληάμσ ηα παξαπάλσ, ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ ηδεψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ
αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ηελ παξάδνζε ζηε ζχγρξνλε επνρή.
ρεηηθά κε ην ηη είλαη νη «ειιεληθνί παξαδνζηαθνί ρνξνί», δελ ζα επηρεηξήζσ
λα δψζσ έλαλ νξηζκφ. Θα πεξηνξηζηψ κφλν λα πσ πσο, αλ θαη νη ρνξνί απηνί
ηαπηίδνληαη κε παιαηφηεξεο θνηλσληθέο κνξθέο, ζήκεξα νη άλζξσπνη εμαθνινπζνχλ
λα ηνπο ρνξεχνπλ. Οη παξαδνζηαθνί ρνξνί ρνξεχνληαη ζην πιαίζην εηδηθψλ
πεξηζηάζεσλ (γάκνη, βαθηίζεηο, παλεγχξηα) αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
αλζξψπσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαγσγή ηνπο ζε αληηθείκελν δηδαζθαιίαο.
Απφ κηα άπνςε, απηφ ζπληζηά κεηάβαζε απφ ηε ζθαίξα ησλ ηδηαίηεξσλ πεξηζηάζεσλ,
ζηε ζθαίξα ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (Ronström 1999: 134). ην πιαίζην
απηφ, ε εθκάζεζε ρνξνχ θαη νη παξαζηάζεηο ζπληζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εκπίπηνπλ, εηδηθφηεξα, ζηε ζθαίξα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Οη άλζξσπνη πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο αληηκεησπίδνπλ ηηο πξφβεο, σο κέξνο ηεο
θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο αιιά θαη σο κηα επθαηξία λα μεθχγνπλ απφ θαη ηηο έγλνηεο θαη
ηηο δπζθνιίεο πνπ απηή εκπεξηέρεη. πσο κνπ δήισζαλ εκθαηηθά πνιινί
πιεξνθνξεηέο κνπ, «απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ζήκεξα, ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο, έρεη
απμεζεί ν αξηζκόο ησλ κειώλ ησλ ζπιιόγσλ».
Οη ρνξεπηηθνί ζχιινγνη δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, κε βάζε ην
ρνξεπηηθφ ηνπο ξεπεξηφξην. Σν ρνξεπηηθφ ξεπεξηφξην είλαη ην ζχλνιν ησλ ρνξψλ,
πνπ γλσξίδεη θάζε ρνξεπηηθή νκάδα, ην νπνίν ηαμηλνκείηαη θαηά γεσγξαθηθή
πεξηνρή. Ζ πξψηε θαηεγνξία ζπιιφγσλ επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ρνξψλ απφ
κία πεξηνρή, πνπ είλαη θαη ε πεξηνρή θαηαγσγήο ησλ κειψλ ηνπ. Με βάζε απηφ ην
ραξαθηεξηζηηθφ, απνθαιψ απηνχο ηνπο ζπιιφγνπο «ηνπηθνχο». Ζ άιιε θαηεγνξία
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εζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία ρνξψλ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Απηνχο ηνπο
ζπιιφγνπο ηνπο απνθαιψ «ππεξηνπηθνχο». ηε Θεζζαινλίθε ζπλαληάκε θαη ηηο δχν
κνξθέο ζπιιφγσλ. Αλ θαη νη ηνπηθνί ζχιινγνη είλαη αξηζκεηηθά πεξηζζφηεξνη, νη
ππεξηνπηθνί ζχιινγνη παξνπζηάδνπλ εληνλφηεξε δξαζηεξηφηεηα, πνπ εθδειψλεηαη,
θπξίσο, κε ηε κνξθή ρνξεπηηθψλ παξαζηάζεσλ. Απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ζπιιφγσλ,
ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα καο απαζρνιήζεη ε δεχηεξε κνξθή, δειαδή νη ππεξηνπηθνί
ζχιινγνη. Κξηηήξην ηεο επηινγήο κνπ ππήξμε ε πξνζσπηθή κνπ ελαζρφιεζε κε
απηνχο ηνπο ζπιιφγνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο, νη ζχιινγνη ζπγθξνηνχλ
δηαθνξεηηθά ρνξεπηηθά ηκήκαηα, πνπ ηεξαξρνχληαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο
εκπεηξίαο, ηελ ειηθία θαη, ελίνηε, ην θχιν ησλ κειψλ. Έηζη, ζπλαληάκε ηκήκαηα
αξραξίσλ, ηκήκαηα παηδηθά, ηκήκαηα θπξηψλ θαη ηκήκαηα παξαζηάζεσλ. Δδψ
εζηηάδσ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία, θαζψο ηα ηκήκαηα παξαζηάζεσλ εθπξνζσπνχλ
ηνλ ζχιινγν ζηνλ δεκφζην ρψξν.
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο δελ απνηέιεζε έθπιεμε γηα φζνπο κε
γλσξίδνπλ. Ζ ελαζρφιεζή κνπ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, σο ρνξεχηξηα θαη σο
δαζθάια, μεπεξλά ηηο δχν δεθαεηίεο. Βέβαηα, ε εκπινθή κνπ ζε απηφ ην πεδίν δελ
ήηαλ δηθή κνπ επηινγή. Δγψ ήζεια λα αζρνιεζψ κε ην κπαιέην. Ωο παηδί, αγάπεζα
ην κπαιέην κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε, παξαθνινπζψληαο καγλεηνζθνπεκέλεο
παξαζηάζεηο θαη πξνζπαζψληαο λα κηκεζψ ηηο κπαιαξίλεο. Ζ κεηέξα κνπ ζεψξεζε
ζθφπηκν λα κε ζηείιεη ζην κπαιέην. Ο παηέξαο κνπ, πάιη, δηαθψλεζε: «Ση! ρνξεύηξηα
ζα ηελ θάλσ ηελ θόξε κνπ;». Έηζη, μεθίλεζα λα ρνξεχσ παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ζε
ρνξεπηηθέο νκάδεο ζπιιφγσλ. Γηα θάπνηνλ ιφγν -πνπ δελ θαηαιάβαηλα ηφηε- γηα ηνλ
παηέξα κνπ, ήηαλ επηθίλδπλν λα ρνξεχσ κπαιέην. Αληίζεηα, ήηαλ πνιχ ζεηηθφ λα
ρνξεχσ «ηα παξαδνζηαθά» θη αο κελ ήμεξα θαιά - θαιά ηη ήηαλ απηφ.
Ζ ζηάζε ηνπ παηέξα κνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ αξλεηηθψλ ζπλδειψζεσλ
πνπ θέξεη ν φξνο «ρνξφο», ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα. ηε ρψξα καο, θαη φρη κφλν, ν φξνο «ρνξεχηξηα» παξαπέκπεη ζε
γπλαίθα ακθηβφινπ ζεμνπαιηθήο εζηθήο. Απηή ε αληηκεηψπηζε ηνπ ρνξνχ νθείιεηαη
ζηελ θεληξηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο ζηηο ρνξεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηελ ηδέα φηη ε
γπλαίθα ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα ηεο γηα λα βγάδεη ρξήκαηα. Ζ ζσκαηηθή έθθξαζε, ζε
αληίζεζε κε ηελ πλεπκαηηθή έθθξαζε, παξαπέκπεη ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη
πεξηζζφηεξν κε ηε «θχζε» παξά κε ηνλ «πνιηηηζκφ». Δλδερνκέλσο απηφο είλαη ν
ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ν ρνξφο ζεσξείηαη, θαηά βάζε, γπλαηθεία δξαζηεξηφηεηα.
χκθσλα κε ηελ Sherry Ortner (1994: 82-83) παληνχ θαη πάληνηε νη γπλαίθεο
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ηαμηλνκνχληαη ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε, κεηαμχ ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ελψ νη
άληξεο ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ πνιηηηζκνχ ηελ νπνία, άιισζηε,
αληηπξνζσπεχνπλ θαη εθπξνζσπνχλ. Παξ‟ φια απηά, θαη νη άλδξεο ρνξεχνπλ, ελψ
ππάξρνπλ θαη πνιινί ρνξνί, πνπ ρνξεχνληαη απνθιεηζηηθά απφ άλδξεο. Απφ κία άιιε
νπηηθή, ε Jane Desmond (1997: 30) ππνζηεξίδεη πσο ε ζσκαηηθή έθθξαζε ζπλδέεηαη
κε ππνδεέζηεξεο θαηεγνξίεο, νπνίεο δελ ζπγθξνηνχληαη κφλν κε βάζε ην θχιν, αιιά
θαη άιια θξηηήξηα, φπσο ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηελ ελφηεηα ή ην ζξήζθεπκα.
χκθσλα κε ηηο θπξίαξρεο δπηηθέο αληηιήςεηο, φζνη αλήθνπλ ζε απηέο ηηο νκάδεο
θαηαθεχγνπλ ζηε ζσκαηηθή έθθξαζε, θαζψο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο ζεζκνχο,
ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ θαιιηεξγείηαη ν γξαπηφο ιφγνο.
ηε λεσηεξηθή κεζναζηηθή Δπξψπε, πάιη, ε ελαζρφιεζε ησλ αλδξψλ κε ηνλ
ρνξφ ζεσξείηαη επηθίλδπλε, θαζψο ε θίλεζε, σο ηξφπνο έθθξαζεο, ζέηεη ππφ
ακθηζβήηεζε ηνλ αλδξηζκφ ηνπο. Ζ Andrée Grau (2010: 46) δίλεη έλα πνιχ
ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα, παξαζέηνληαο ηκήκα ηεο λεθξνινγίαο ηνπ Dennis Bird γηα
ηνλ Βξεηαλφ αζιεηή ηνπ θαιιηηερληθνχ παηηλάδ John Curry. χκθσλα κε ηνλ Bird, ν
Curry ήζειε λα γίλεη ρνξεπηήο. Απηή ε επηζπκία ηνπ, σζηφζν, ζπλάληεζε ηελ
αληίδξαζε ησλ γνληψλ ηνπ. Αθνινχζσο, ν Curry εθδήισζε ηελ επηζπκία λα
αζρνιεζεί κε ην θαιιηηερληθφ παηηλάδ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη γνλείο ηνπ
ζεψξεζαλ πσο ε ελαζρφιεζε κε έλα άζιεκα δελ ζπληζηνχζε θίλδπλν, γη‟ απηφ ηνπ
επέηξεςαλ λα αζρνιεζεί κε ην θαιιηηερληθφ παηηλάδ.
ηελ Διιάδα, σζηφζν, ν φξνο «ρνξφο» απνθηά ζεηηθέο ζπλδειψζεηο, φηαλ
ζπλνδεχεηαη απφ ην επίζεην «παξαδνζηαθφο». ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε δηδαζθαιία
ηνπ ρνξνχ αληηκεησπίδεηαη σο κέζν εθκάζεζεο ησλ έκθπισλ, ηνπηθψλ θαη εζληθψλ
αξεηψλ θαη, θπξίσο, ηε ζεκλφηεηαο θαη ηεο ράξεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηεο παιηθαξηά
γηα ηνπο άλδξεο. Απηή ε ελζψκαηε γλψζε ηεο «πξεπήο» θίλεζεο1, κεηαθξάδεηαη ζε
ζσκαηηθή πεηζαξρία. Γη απηφ, ινηπφλ, ν παηέξαο κνπ ζεψξεζε πσο νη παξαδνζηαθνί
ρνξνί δελ ήηαλ απεηιή θαη κπνξνχζα λα ηνπο ρνξέςσ. ηα ρξφληα πνπ ρνξεχσ,
ζπλαληήζεθα θαη ρφξεςα κε πνιινχο αλζξψπνπο πνπ αγαπνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ
ρνξφ. Βξέζεθα ζε πξφβεο, γιέληηα, ρνξνχο, θαβγάδεο θαη γλψξηζα αλζξψπνπο πνπ
απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη πξνζιάκβάλνπλ ηνλ θφζκν κέζα απφ ηνλ ρνξφ. Ζ ζηάζε
ηνπο απέλαληη ζηνλ ρνξφ ήηαλ γηα κέλα δηαξθήο πεγή εξσηεκάησλ: Πνην είλαη ην
δηαθχβεπκα ησλ θαβγάδσλ γχξσ απφ ηελ απζεληηθφηεηα ρνξεπηηθψλ επηηειέζεσλ;
1

Με απηφλ ηνλ φξν, ν πιεξνθνξεηήο κνπ πεξηγξάθεη ηηο θηλήζεηο πνπ «πξέπεη» λα θάλεη κία γπλαίθα ή
έλαο άλδξαο, ψζηε λα ρνξεχεη ζχκθσλα κε ηα απνδεθηά έκθπια ρνξεπηηθά πξφηππα.
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Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία νξίδεηαη ε απζεληηθφηεηα; Πνηνη είλαη νη
ηφπνη ζηνπο νπνίνπο ζεσξείηαη ινγηθφ λα ηελ αλαδεηήζεη θαλείο; Απηά είλαη θαη
νξηζκέλα απφ ηα εξσηήκαηα κε ηα νπνία πξνζπαζψ λα ινγαξηαζηψ εδψ.

1.1 Αλζξσπνινγία θαη ρνξόο. Μηα ζύληνκε αλαδξνκή.
Αο ζθεθηνχκε ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ηνλ
αζιεηή John Curry. Απφ ην παξάδεηγκα απηφ αλαδχεηαη έλα εξψηεκα: «Ση είλαη θαη ηη
δελ είλαη ρνξφο»; Ζ Anya Peterson-Royce (2005: 29-36), εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθνχο
αλζξσπνινγηθνχο νξηζκνχο γηα ηνλ ρνξφ, ζπκπεξαίλεη φηη νη νξηζκνί έρνπλ
αλαιπηηθή ζεκαζία, θπξίσο, απφ ηελ πιεπξά ησλ εξεπλεηψλ. Έηζη, ε ίδηα θαηαιήγεη
φηη δελ ππάξρεη ρνξφο πνπ λα κελ έρεη «κνιπλζεί» απφ έλαλ νξηζκφ. Με απηφ ην
επηρείξεκα ε

Peterson-Royce ππνζηεξίδεη πσο νη νξηζκνί, πνπ θαη‟ αλάγθε

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ρνξεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, δελ έρνπλ λφεκα
γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρνξεχνπλ θαη, επίζεο, δελ έρνπλ νηθνπκεληθή
ηζρχ. Ζ ίδηα πξνηείλεη έλα κηληκαιηζηηθφ νξηζκφ. Θεσξεί φηη ε έλλνηα «ρνξφο»
αληηζηνηρεί ζε κηα πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ή, απινχζηεξα, φηη
ρνξφο είλαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ηαμηλνκείηαη ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ
θαηεγνξίαο, ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα. εκαληηθή
ζπλεηζθνξά ζηελ αλζξσπνινγία ηνπ ρνξνχ ππήξμε θαη ε αλάιπζε ηεο Joann
Kealinohomoku (2001 [1970]) γηα ην κπαιέην. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ην νπνίν
αλαδεκνζηεχηεθε πνιιέο θνξέο, επέθξηλε ηελ εζλνθεληξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ρνξνχ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε εζληθνχο θαη θαιιηηερληθνχο
ρνξνχο. χκθσλα κε ηελ ίδηα, αθφκα θαη ην κπαιέην, πνπ ζεσξείηαη θαιιηηερληθφ
είδνο, είλαη κηα κνξθή εζληθνχ ρνξνχ, αθνχ ν εζληθφο ρνξφο ηαπηίδεηαη κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα ζηνλ νπνίν παξάγεηαη. Σέινο, ζεκαληηθή θαη
θαηλνηφκνο ππήξμε θαη ε πξνζέγγηζε ηεο Judith Lynne Hanna (1979), ε νπνία
πξνζέγγηζε ηνλ ρνξφ σο πνιηηηζκηθά έγθπξν πιαίζην θαη κέζν ζπλαηζζεκαηηθήο
επηθνηλσλίαο.
Καηά ηελ Peterson-Royce, ινηπφλ, ζθνπφο ηεο αλζξσπνινγίαο ηνπ ρνξνχ
είλαη ε κειέηε ησλ ηξφπσλ πξφζιεςεο θαη βίσζεο ηνπ ρνξνχ απφ ηνπο αλζξψπνπο
πνπ ρνξεχνπλ (Peterson-Royce φ.π., Buckland 2013: 5-6, Kealinohomoku 2001: 36).
Δπηπιένλ, ε αλζξσπνινγία ηνπ ρνξνχ δελ πεξηνξίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ πνιηηηζκηθνχ
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λνήκαηνο θαη ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά πηνζεηεί
ηνλ ρνξφ σο πξίζκα γηα ηε κειέηε ησλ εθάζηνηε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη
πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ. Γηα παξάδεηγκα, εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην πνηφο ρνξεχεη,
πφηε ρνξεχεη θαη ηη ρνξεχεη επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ
εθάζηνηε θνηλσληθή δνκή θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζπγθξνηνχληαη ηεξαξρηθέο
ζρέζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο (Kaeppler 2000: 117).
Ωζηφζν, ην αλζξσπνινγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ρνξφ είλαη ζρεηηθά πξφζθαην.
ην πιαίζην ηνπ εμειηθηηζκνχ, ελδηαθέξνλ ζεσξήζεθε φηη παξνπζίαδαλ νη ρνξνί ησλ
«πξσηφγνλσλ», νη νπνίνη, σζηφζν απαμηψζεθαλ σο αθαιαίζζεηνη θαη άηερλνη. ηελ
αλάδπζε ηνπ αλζξσπνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ρνξφ ζπλέβαιε ν Franz Boas,
πνπ απνθήξπμε ηηο εμειηθηηθέο γεληθεχζεηο θαη ππνζηήξημε φηη ν ρνξφο πξέπεη λα
εμεηάδεηαη σο πξνο ηα πνιηηηζκηθά ηνπ ζπκθξαδφκελα. ην πιαίζην ηνπ
ιεηηνπξγηζκνχ θαη ηνπ δνκνιεηηνπξγηζκνχ ε ζέζε ηνπ ρνξνχ ζηα αλζξσπνινγηθά
ελδηαθέξνληα εληζρχζεθε (Kaeppler 1978: 32, Λνπηδάθε 2008: 102, Παπαπαχινπ
2004: 12) θαζψο ε ζρεηηθή έξεπλα ζπλδέζεθε κε ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα
ζηελ ηειεηνπξγία θαη ηε ζπγθξφηεζε θαη αλαπαξαγσγή θνηλσληθψλ ηεξαξρηψλ θαη
ζρέζεσλ εμνπζίαο. Αξγφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ Λεβηζηξσζηθνχ δνκηζκνχ, ε έκθαζε
κεηαηνπίζηεθε ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα θηλεηηθά πξφηππα ζπλδένληαη κε ηηο
δνκέο ηεο ζθέςεο. χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ γισζζνινγηθνχ δνκηζκνχ, ν ρνξφο
πξνζεγγίζηεθε κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ δίπνινπ «ζεκαίλνλ» - «ζεκαηλφκελν».
Λακπξφ παξάδεηγκα εδψ απνηειεί ε κειέηε ηεο Adrienne Kaeppler (1972) ην
ρνξεπηηθφ ζχζηεκα ησλ Σφλγθα ηεο Πνιπλεζίαο (Peterson-Royce 2005: 39-53,
Κaeppler 1978: 33, Παπαπαχινπ 2004: 11-16).
ζνλ αθνξά ζηηο εζλνγξαθηθέο έξεπλεο γηα ην ρνξεπηηθφ θαηλφκελν ζηελ
Διιάδα, ε Jane Cowan (1998) απνηειεί, ίζσο, ηελ πην εκβιεκαηηθή κνξθή. Ζ Cowan
πξνζεγγίδεη ην ζψκα σο ηφπν εκπεηξίαο θαη εζηηάδεη ζηελ έκθπιε δξάζε ησλ
ρνξεπηψλ. Ζ ίδηα εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο ησλ θχισλ σο ζρέζεηο εμνπζίαο, πνπ
ελζσκαηψλνληαη ζηηο ζσκαηηθέο πξαθηηθέο. Ωζηφζν, ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεχζεσλ
γηα ηνλ ρνξφ, παξακέλεη κηθξφ, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο αλζξσπνινγηθέο
δεκνζηεχζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε κειέηε ηνπ
ρνξνχ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλνηήησλ θαη πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (ελδεηθηηθά: Μάλνο
2008 & 2010, Παπαθψζηαο 2013, Εσγξάθνπ 1989, Λνπηδάθε 1999). Σέινο, γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ ππεξηνπηθψλ ζπιιφγσλ, δελ ππάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθία. Δμαίξεζε
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απνηειεί ν ηφκνο πνπ εθδφζεθε απφ ην Λχθεην Διιελίδσλ Αζελψλ, κε αθνξκή ηα
100 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη πεξηιακβάλεη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο.
Γεληθά, πάλησο, νη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο αληηκεησπίδνπλ ηνλ ρνξφ
δπλακηθά θαη ηνλ πξνζεγγίδνπλ σο κηα κνξθή πνιηηζκηθήο επηηέιεζεο. χκθσλα κε
ηε ζεσξία ηεο επηηέιεζεο, ην λφεκα ησλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ δελ είλαη ζηαζεξφ,
αιιά (αλα)δηακνξθψλεηαη κέζα απφ θάζε επαλάιεςε. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο
ζπκκεηέρνπλ δπλακηθά θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ην λφεκα θαη ην πεξηερφκελν θάζε
επηηέιεζεο. Έηζη, ε θάζε επηηειεζηηθή πξάμε αληηκεησπίδεηαη σο δηαδηθαζία
πξφζιεςεο, βίσζεο θαη εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Παπαπαχινπ 2004: 12 &
2010: 92-94). Απηή ε πξνζέγγηζε ζα απνηειέζεη θαη ηε βαζηθή νπηηθή απηήο ηεο
εξγαζίαο. Αληηκεησπίδσ ηνλ παξαδνζηαθφ ρνξφ σο έλα ζχλνιν επηηειέζεσλ κεηαμχ
αιιεινδηαπιεθφκελσλ

πεδίσλ,

ζην

πιαίζην

ησλ

νπνίσλ

νη

άλζξσπνη

δηαπξαγκαηεχνληαη ην πεξηερφκελν ηεο παξάδνζεο κέζα απφ ηηο ρνξεπηηθέο
δηαδηθαζίεο.

1.2 Ζ έξεπλα: Μεζνδνινγία θαη πξνβιήκαηα.
Σα δεδνκέλα απηήο ηεο εξγαζίαο πξνέξρνληαη απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνίεζα ζε ρνξεπηηθφ ζχιινγν ηεο Θεζζαινλίθεο. Πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξήζσ ηελ αλσλπκία ηνπ ζπιιφγνπ, ηνλ απνθαιψ Παξέα, πνπ είλαη ην αλεπίζεκν
φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ηα κέιε γηα ηελ νκάδα ηνπο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
δηαηεξψ ηελ αλσλπκία ηνπ ζπιιφγνπ είλαη γηαηί ζεσξψ πσο είλαη ζθφπηκν λα ηνπο
πξνζηαηέςσ απφ ηνπο αληαγσληζκνχο, πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ρνξεπηηθψλ
νκάδσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ρνξεπηέο, γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηψ
ςεπδψλπκα. Οξηζκέλνη εμ απηψλ ήηαλ εμαηξεηηθά επηθπιαθηηθνί απέλαληί κνπ,
θνβνχκελνη γηα ην δήηεκα ηεο αλσλπκίαο ηνπο. Γηα πνιινχο, ν ρνξφο είλαη ε βαζηθή
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ πηζαλφηεηα δηαξξνήο ησλ απφςεψλ ηνπο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη αλήθσ θαη εγψ ζε απηφλ ηνλ ρψξν, δεκηνπξγνχζε
θαρππνςία. Ζ θαρππνςία είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζηνπο

ζπιιφγνπο,

ιφγσ

ησλ

αληαγσληζκψλ

πνπ

πξναλαθέξζεθαλ. Γηα ηελ επηηφπηα έξεπλα αθνινχζεζα ηε κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο
παξαηήξεζεο θαη εληάρζεθα, σο ρνξεχηξηα, ζην ηκήκα παξαζηάζεσλ ηεο Παξέαο.
Έλαο άιινο ιφγνο πνπ κε νδήγεζε λα επηιέμσ ηελ αλσλπκία ήηαλ ην γεγνλφο φηη
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πνιιέο θνξέο αληηκεησπίζηεθα σο εζλνγξάθνο ηνπ ζπιιφγνπ. Έηζη, κνπ δεηνχζαλ λα
γξάςσ επψλπκα ηα φζα κνπ έιεγαλ θαη λα αλαθεξζψ ζηνλ ζχιινγν κε ην φλνκά ηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Ζ έξεπλα δηήξθεζε κία
«ρνξεπηηθή ρξνληά», δειαδή απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 εψο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014.
Καηά ηελ πεξίνδν απηή, έιαβα κέξνο ζηηο εβδνκαδηαίεο πξφβεο, ζπκκεηείρα ζε
ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο, θαζψο θαη ζε γιέληηα κε κέιε ηεο Παξέαο.
Γηα

ηηο

αλάγθεο

ηεο

έξεπλαο

πξαγκαηνπνίεζα

18

ερνγξαθεκέλεο

ζπλεληεχμεηο, κε κέιε ηεο Παξέαο θαη κε δχν ρνξνδηδαζθάινπο πνπ ζπλεξγάδνληαη
ζηελά κε ηνλ ζχιινγν, αιιά ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ηηο ζπλέιεμα θαηά ηε
δηάξθεηα άηππσλ ζπδεηήζεσλ κε ζπγρνξεπηέο θαη δαζθάινπο. Σα παξαζέκαηα πνπ
βξίζθνληαη ζην θείκελν πξνέξρνληαη απφ απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Οη
πεξηζζφηεξεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαθεηέξηεο, ελψ θάπνηεο άιιεο έγηλαλ ζηνλ
ρψξν ηνπ ζπιιφγνπ, ζε ζπίηηα θαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο ησλ κειψλ. Οη άηππεο
ζπδεηήζεηο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε πξνβψλ, ζε δηαιείκκαηα, ζε εμφδνπο γηα
ζνπβιάθηα θαη κπίξεο κεηά ηηο πξφβεο θαη ζηα γιέληηα.
Πξηλ απφ ηελ έξεπλα δελ ήκνπλ κέινο ηεο Παξέαο, αιιά ζπκκεηείρα
πεξηζηαζηαθά ζε έλαλ «κηθξφ» ζχιινγν ηεο Θεζζαινλίθεο. Έηζη δελ γλσξηδφκνπλ κε
ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ, ζηνλ νπνίν γξάθηεθα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
έξεπλαο. Δμαίξεζε απνηεινχζε ν δάζθαινο θαη θάπνηνη ρνξεπηέο, κε ηνπο νπνίνπο
δηαηεξνχζα ηππηθή γλσξηκία. Οη ιφγνη πνπ επέιεμα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζχιινγν είλαη
ηξεηο. Πξφθεηηαη γηα ζχιινγν κε κεγάιε θήκε αλάκεζα ζηνπο «κεγάινπο»
ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ, ζεψξεζα φηη ε έληαμή κνπ ζε
έλαλ λέν ζχιινγν ζα κε βνεζνχζε λα βηψζσ απφ ηελ αξρή, ηε δηαδηθαζία έληαμεο
ελφο λένπ κέινπο. Σέινο, ζεσξνχζα φηη ε έιιεηςε νηθεηφηεηαο κε ηα ππφινηπα κέιε
ζα κε βνεζνχζε λα δηαηεξήζσ ηελ απαξαίηεηε απφζηαζε, πνπ είλαη δεηνχκελν ζηηο
αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο.
Ο ζχιινγνο απηφο ζα κπνξνχζε λα είλαη νπνηνζδήπνηε «κεγάινο» ρνξεπηηθφο
ζχιινγνο ηεο Θεζζαινλίθεο ή θάπνηαο άιιεο πφιεο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε
ιεηηνπξγία ησλ ζπιιφγσλ απηψλ είλαη παλνκνηφηππε ή φηη δελ ππάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο θνηλέο πξαθηηθέο. Ζ
δηαπίζησζε απηή πξνέξρεηαη απφ πξνζσπηθέο κνπ εκπεηξίεο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρή
κνπ ζε ζπιιφγνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Αζήλαο θαη ηεο Ξάλζεο. Απηέο ηηο
εκπεηξίεο ζπρλά ηηο αλαθαινχζα σο εξεζίζκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο
έξεπλαο.
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Ζ παξνχζα έξεπλα εληάζζεηαη ζηελ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε πνπ είλαη
γλσζηή σο «αλζξσπνινγία νίθνη». χκθσλα κε ηε Γήκεηξα Γθέθνπ-Μαδηαλνχ
(2008: 365-366) πξφθεηηαη γηα ηε «κειέηε ηνπ νηθείνπ πνιηηηζκνχ ηνπ
αλζξσπνιφγνπ, ηε κειέηε δειαδή θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ δνπλ
ζην ίδην ζηελφ ή επξχηεξν πιαίζην κε απηφ ζην νπνίν δεη θαη εξγάδεηαη ν εζλνγξάθνο
(φπσο γηα παξάδεηγκα, εζλνηηθέο νκάδεο, εζληθά θξάηε ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο)».
Δπηπιένλ, γηα κέλα, επξφθεηην γηα κηα αλζξσπνινγία ηνπ «αλήθεηλ». Σν κεγάιν
πιενλέθηεκα ζε απηή ηελ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε είλαη ε γλψζε ηεο γιψζζαο θαη
ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο νκάδαο πνπ εξεπλάηαη. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνλ εξεπλεηή λα έρεη πξφζβαζε ζε νξηζκέλεο «δπζπξφζηηεο» πιεπξέο ηνπ ππφ
κειέηε αληηθεηκέλνπ. ηελ πεξίπησζή κνπ ε γλψζε ηεο «γιψζζαο ηνπ ρνξνχ» κε
βνήζεζε λα εληνπίζσ ζηνηρεία, ζηα νπνία νη ίδηνη νη ρνξεπηέο έδηλαλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία, φπσο, γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο θηλεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ ρνξεπηηθψλ
επηηειέζεσλ ή θάπνηνη αληαγσληζκνί ηελ ψξα ηνπ ρνξνχ. Γηα νξηζκέλνπο
αλζξσπνιφγνπο (Hastrup 2008), νη φξνη αλζξσπνινγία θαη ε ηζαγελήο εζλνγξαθία
είλαη αληηθαηηθνί φξνη. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε πνιηηηζηηθή νηθεηφηεηα
ζπληζηά εκπφδην ζηελ αληηθεηκεληθή κειέηε ηνπ πνιηηηζκνχ. Παξφηη πξηλ ζηξαθεί
ζηελ αλζξσπνινγία ε Peterson-Royce (2005: 38-39) ήηαλ ρνξεχηξηα θιαζηθνχ
κπαιέηνπ, ε ίδηα δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη νη αλζξσπνιφγνη πνπ κειεηνχλ ηνλ
ρνξφ πξέπεη λα είλαη νη ίδηνη ρνξεπηέο. Ωζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηηο ελδερφκελεο
πξφηεξεο εηδηθέο γλψζεηο ηνπ αλζξσπνιφγνπ, ε δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζηνπο
ρνξνχο πνπ κειεηά ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε κηαο ελζψκαηεο γλψζεο ε νπνία
βνεζάεη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρνξεπηψλ (Jackson 1983: 328).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αληηκεηψπηζα νξηζκέλα πξνβιήκαηα. πρλά,
δπζθνιεπφκνπλ λα δηαρσξίζσ ηε ζπκκεηνρή κνπ σο ρνξεχηξηα κε ηνλ ξφιν κνπ σο
εξεπλήηξηα. Ζ εμνηθείσζή κνπ κε βαζηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνξεπηηθψλ
νκάδσλ θαη ε ζρέζε κε ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ, αξρηθά, κε έθαλε λα δηζηάδσ λα
ξσηήζσ θάπνηα πξάγκαηα. Φνβφκνπλ κήπσο θάπνηα εξψηεζή κνπ παξεξκελεπζεί σο
θνπηζνκπνιηό, ηδηαίηεξα φηαλ νη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχζαλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
κειψλ. Δπηπιένλ, αξρηθά, κνπ δηέθεπγαλ πξάγκαηα πνπ ζεσξνχζα ηφζν απηνλφεηα,
ψζηε ζρεδφλ λα κελ ηα βιέπσ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζέζεηο ζηνλ ρνξεπηηθφ θχθιν πνπ
ζα κε απαζρνιήζνπλ παξαθάησ, ήηαλ θάηη πνπ άξρηζα λα παξαηεξψ απφ ηελ 5ε
πξφβα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ πξνβψλ θαη κέρξη ν δάζθαινο λα αλαθνηλψζεη
ζε φινπο ηελ παξνπζία κνπ σο λένπ κέινπο ηεο Παξέαο, βίσζα κηα αίζζεζε
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εθθξεκφηεηαο ε νπνία εμειίρζεθα ζε

θφβν, κήπσο ηειηθά δελ γίλσ απνδεθηή.

Μαθξνπξφζεζκα, σζηφζν, απηή ε εκπεηξία απνδείρζεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκε, ψζηε
λα κπνξέζσ λα αλαιχζσ ην δήηεκα ηεο εηζφδνπ ελφο λένπ κέινπο ζηνλ ζχιινγν.
Έλα άιιν ζέκα πνπ κε απαζρφιεζε ήηαλ ν ηξφπνο πνπ νη ρνξεπηέο εξκήλεπαλ
ηελ παξνπζία κνπ ζηνλ ρψξν. Πξνηνχ μεθηλήζσ ηελ έξεπλα, έιαβα ηελ πξνθνξηθή
άδεηα ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ. ηελ πξψηε καο ζπδήηεζε, κνπ δηεπθξίληζε φηη
κπνξνχζα λα κνηξάζσ φζα εξσηεκαηνιφγηα επηζπκνχζα. Ζ πξνζπάζεηά κνπ λα ηνπ
εμεγήζσ φηη δελ ρξεζηκνπνηψ εξσηεκαηνιφγηα πξνθάιεζε ηελ απνξία ηνπ. Γηα ηνλ
ίδην αιιά θαη γηα ηνπο ρνξεπηέο, δελ ήηαλ μεθάζαξν ηη έθαλα, γη απηφ κε θαηέηαμαλ
ζηελ θαηεγνξία θάηη-ζαλ-ιανγξάθνο. ην παξειζφλ, φπσο κνπ είπαλ θάπνηα κέιε,
θνηηεηέο πνπ έθαλαλ ιανγξαθηθέο έξεπλεο, είραλ κνηξάζεη εξσηεκαηνιφγηα ζηνλ
ζχιινγν. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηνχζε απφ κηα άπνςε δπζθνιία, θαζψο γελλνχζε
θαρππνςία. Αθνχ δελ είρα εξσηεκαηνιφγηα, πψο ζα ρξεζηκνπνηνχζα ηηο
ερνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο; ηαλ νη εξσηήζεηο κνπ δελ αθνξνχζαλ άκεζα ηνλ
ρνξφ, νξηζκέλνη παξαμελεχνληαλ θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, δίζηαδαλ ή θαη
αξλνχληαλ λα απαληήζνπλ.
Δπηπιένλ, ην ζεκεησκαηάξηφ κνπ θαη ε θσηνγξαθηθή κνπ κεραλή
πξνθαινχζαλ ηελ κεηαμχ αζηείνπ θαη ζνβαξνχ ελφριεζε θάπνησλ κειψλ: «Άζε καο
λα εθθξαζηνύκε πηα! ια γηα ζέλα ηα θάλνπκε» ή «Ακάλ πηα κε ηηο θσηνγξαθίεο. αλ
ηε Λαίδε Νηατάλα ληώζσ», έδεηρλαλ φηη ε παξνπζία κνπ γηλφηαλ, θάπνηεο θνξέο,
ελνριεηηθή. Ζ ζηάζε απηή ηεξήζεθε, ψζπνπ λα γίλσ απνδεθηή θαη λα αλαπηχμσ
ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηα κέιε. Απφ ηελ άιιε, ε πξνζσπηθή κνπ εκπινθή κε ηνλ
ρνξφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αληηκεηψπηζή κνπ σο πιεξνθνξηνδόηξηα. Δξσηήζεηο
φπσο «κεηαμύ καο, ηη ζνπ είπε» πξνέξρνληαλ φρη ηφζν απφ ηα κέιε ηεο Παξέαο, φζν
απφ αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη άιισλ πφιεσλ. ε
θάζε πεξίπησζε πνπ ζπλαληνχζα θίινπο θαη γλσζηνχο πνπ γλψξηδαλ ηη θάλσ,
πξνζπαζνχζαλ λα κνπ πνπλ ηε γλψκε ηνπο, αθφκα θη φηαλ εγψ δελ ηε δεηνχζα.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δέρηεθα ηειεθψλεκα απφ ρνξνδηδάζθαιν άιινπ
ζπιιφγνπ, ν νπνίνο πξνζπκνπνηήζεθε λα κνπ πεη «φιε ηελ αιήζεηα γηα ην

ηη

πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηνλ ρώξν»
ιεο νη παξαπάλσ εξεπλεηηθέο εκπεηξίεο, πάλησο, ζπλέιαβαλ ζηε δπλαηφηεηά
κνπ λα ζπγθεληξψζσ θαη λα αλαιχζσ ην πιηθφ κνπ. Παξά ηελ απφζηαζε πνπ
πξνζπάζεζα λα θξαηήζσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ζήκεξα ζπλερίδσ λα είκαη
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ρνξεχηξηα ηεο Παξέαο θαη, ζέινληαο θαη κε, λα έρσ πνιιέο αθνξκέο λα μαλαζθεθηψ
ηα εξσηήκαηα πνπ κε απαζρφιεζαλ.
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2. Από ηελ «αλαθάιπςε» ηεο παξάδνζεο ζηελ παξάδνζε-πξόβιεκα: Σν
θαηλόκελν ησλ ρνξεπηηθώλ ζπιιόγσλ.

2.1 Ζ αλαθάιπςε ηεο παξάδνζεο.
Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο παξάδνζεο θαη ζηε ζπδήηεζε
πνπ αλαπηχρζεθε γχξσ απφ απηήλ ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Ζ αλαγθαηφηεηα
ελφο ηέηνηνπ θεθαιαίνπ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε παξάδνζε βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν ηνπ ιφγνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο
ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη φξνη «παξάδνζε» θαη
«παξαδνζηαθνί

ρνξνί»

θαίλεηαη

λα

ρξεζηκνπνηνχληαη

ζπλεθδνρηθά2.

ηελ

αλζξσπνινγία, ε παξάδνζε εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζρέζεσλ ηνπ παξειζφληνο
κε ην παξφλ (Παπαηαμηάξρεο 1993: 53). Μνινλφηη, φκσο, ε παξάδνζε αλαθέξεηαη
ζηε ζρέζε κε ην παξειζφλ, απνθηά ην λφεκά ηεο ζην παξφλ θαη ζπλαξηάηαη άκεζα κε
ηηο παξνληηθέο ζπλζήθεο. πλεπψο, ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ε έλλνηα
ρξεζηκνπνηείηαη.
ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο
Δπξψπεο, είλαη αδχλαην λα κηιήζεη θαλείο γηα παξάδνζε, ρσξίο λα αλαθεξζεί ζηε
ιανγξαθία. Δμαξρήο, ε παξάδνζε απνηέιεζε ην αληηθείκελν αιιά θαη ηε βάζε ηεο
αθαδεκατθήο

απηνλφκεζεο

ηεο

ηνπνζεηνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 19

νπ

ιανγξαθίαο.

Οη

απαξρέο

ηεο

ιανγξαθίαο

αηψλα, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ

Δπξψπε κηα λέα πνιηηηθή νληφηεηα, ην έζλνο-θξάηνο. Βάζε λνκηκνπνίεζεο ηεο λέαο
απηήο θξαηηθήο κνξθήο απνηέιεζε ε ηδενινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα φξηα ηνπ
θξάηνπο ζα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε εθείλα ηνπ έζλνπο, δειαδή ν πιεζπζκφο ηνπ
θξάηνπο ζα πξέπεη λα είλαη εζληθά θαη πνιηηηζκηθά νκνηνγελήο ή, αιιηψο, λα
κνηξάδεηαη ηελ ίδηα «πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά». (Γέιηζνπ 2002: 209-210). ην
πιαίζην απηφ, ε ιανγξαθία εκθαλίδεηαη σο θιάδνο πνπ κειεηά ηελ παξάδνζε ηνπ
εθάζηνηε έζλνπο θαη ηεθκεξηψλεη ηελ αξραηφηεηά ηεο. ηελ Διιάδα ε ιανγξαθία
επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηε γεξκαληθή ιανγξαθία θαη ην θίλεκα ηνπ
Ρνκαληηζκνχ, αιιά θαη απφ ηελ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ αγγινζαμσληθνχ ρψξνπ.
Εεηνχκελφ ηεο, εμαξρήο, ήηαλ ε απφδεημε ηεο ζπλέρεηαο αλάκεζα ζηνλ αξραίν θαη
2

ηελ εξψηεζε «πόζν θαηξό αζρνιείζαη κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο» ε απάληεζε πνπ ζπρλά κνπ
δηλφηαλ ήηαλ «κε ηελ παξάδνζε αζρνινύκαη αξθεηά ρξόληα».
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ηνλ λέν ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηεο, κάιηζηα, έπαημε ε
ακθηζβήηεζε ηεο εζληθήο θαζαξφηεηαο ησλ Διιήλσλ, απφ ηνλ Απζηξηαθφ ηζηνξηθφ
Jacob Phillip Fallmerayer.
ην

πιαίζην

ηνπ

γεξκαληθνχ

ξνκαληηζκνχ,

ε

έλλνηα

ηνπ

έζλνπο

αληηζηνηρνχζε ζε κηα ππεξβαηηθή, α-ρξνληθή νληφηεηα, εθθξαζηέο ηεο νπνίαο, ζην
εθάζηνηε παξφλ, ήηαλ ν ιαφο θαη εηδηθφηεξα νη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ, πνπ είραλ
παξακείλεη ακόιπληνη απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο θαη δάλεηα. Αληηθείκελν ηεο
ιανγξαθίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηε Γεξκαλία ήηαλ ε ςπρή ηνπ ιανύ (Volksgeist). Ζ
γεξκαληθή ιανγξαθία αλέιαβε ηε κειέηε απηνχ ηνπ θαηεμνρήλ ιανύ, αιιά θαη ηελ
εζληθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ3. Γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο
γεξκαληθήο ιανγξαθίαο, ινηπφλ, ην θεληξηθφ δηαθχβεπκα ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο
εζληθήο θαζαξόηεηαο. Με άιια ιφγηα, ζην πιαίζην ηεο γεξκαληθήο ιανγξαθίαο, ην
αληίπαιν δένο ηνπ ζπιινγηθνχ εαπηνχ ήηαλ ν εζληθά θαη θπιεηηθά «άιινο»
(Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο 1978: 27-31).
Σν 1830 ν Απζηξηαθφο ηζηνξηθφο Fallmerayer ακθηζβήηεζε ηε θπιεηηθή
θαζαξφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ, δειαδή ηελ αξραηνειιεληθή ηνπο θαηαγσγή,
θαη, ζπλάκα, ηελ ηζηνξηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηνλ ζχγρξνλν θαη ζηνλ αξραίν
πνιηηηζκφ. Δλψπηνλ ηεο εζληθήο απεηιήο, ε αλάγθε ζπγθξφηεζεο κηαο εζληθήο
επηζηήκεο έγηλε επηηαθηηθή. Πξσηεξγάηεο απηήο ηεο θίλεζεο θαη «παηέξαο» ηεο
ειιεληθήο ιανγξαθίαο ήηαλ ν Νηθφιανο Πνιίηεο. Ο Πνιίηεο πηνζέηεζε, ζε γεληθέο
γξακκέο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο γεξκαληθήο ιανγξαθίαο, αιιά ρξεζηκνπνίεζε,
επίζεο, ηελ εμειηθηηθή ζεσξία, ζεκαληηθφο εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο, ζηα ηέιε ηνπ
19νπ αηψλα, ήηαλ ν Άγγινο Edward B. Tylor. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, πνπ ζε φ,ηη
αθνξά ηηο αθεηεξίεο θαη ηα δεηνχκελά ηεο αλάγεηαη ζηνλ Γηαθσηηζκφ, κάιινλ, παξά
ζηνλ Ρνκαληηζκφ, φινη νη πνιηηηζκνί μεθηλνχλ απφ πξσηφγνλεο κνξθέο θαη
εμειίζζνληαη γξακκηθά, πεξλψληαο απφ ηα ίδηα ζηάδηα, γηα λα θηάζνπλ ζην
πςειφηεξν απφ απηά, δειαδή εθείλν ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. ην πιαίζην ηεο
ζεσξίαο ηνπ εμειηθηηζκνχ, ε έλλνηα ηνπ «επηβηψκαηνο» αλαθέξεηαη ζηα
«ππνιείκκαηα» παιαηφηεξσλ ζηαδίσλ ηεο εμέιημεο ησλ πνιηηηζκψλ θαη, ζπλεπψο,
ζπληζηνχλ απνδείμεηο ηεο ζπλέρεηαο αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην παξειζφλ
(Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο

1978:

21

&

1993:

Υξεζηκνπνηψληαο ηε «ζπγθξηηηθή κέζνδν», ν
3

62-63,

Herzfeld

1998:

17).

Πνιίηεο ζχγθξηλε ηα κλεκεία ηνπ

Δδψ αλαθχπηεη ην νμχκσξν ζρήκα ηεο αλάγθεο εθπαίδεπζεο γηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο πνπ
ζεσξνχληαη ζπγγελή (Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, 1978:31, Μπαθαιάθε 2008: 529-530).
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ιόγνπ πνπ ν ίδηνο ζπλέιεγε (ηξαγνχδηα, παξνηκίεο θ.ά.) κε αξραία θείκελα.
Αθνινπζψληαο, δειαδή, ηνλ Tylor, αλαδεηνχζε ηηο απνδείμεηο ηεο ηζηνξηθήο
ζπλέρεηαο ησλ Διιήλσλ, ζηα αξραηνειιεληθά «επηβηψκαηα». Καηά ην πξφηππν ηεο
γεξκαληθήο ιανγξαθηθήο ζρνιήο, εληφπηδε απηά ηα «επηβηψκαηα» ζηνλ αγξνηηθφ
πιεζπζκφ, ην γλεζηφηεξν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ (Eriksen 2007: 36-40,
Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο 1978: 21, 25, 150-154 , 99-110, Herzfeld 1998: 17-20, 28, 7375169 & 2002: 136-147, 180-185, 202-204).
Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο απφ ηε γεξκαληθή είλαη,
ινηπφλ, φηη ε πξψηε ζπλδχαζε ην πλεχκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ κε ηε ξνκαληηθή ηδέα ηνπ
έζλνπο. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ηε Γεξκαλία, ζηελ Διιάδα ε αληίζεζε «εκείο» /
«άιινη» δελ ηέζεθε κε εζληθνχο φξνπο, αιιά παξέπεκπε ζηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ
εμηδαληθεπκέλε ειιεληθή αξραηφηεηα θαη ζηε ζχγρξνλε «εθβαξβαξηζκέλε» Διιάδα
(Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο 1979: 33-39). Σέινο, έλα άιιν δήηεκα αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ
εθαξκφζηεθε ην εμειηθηηθφ κνληέιν ζηελ Διιάδα, αθνχ ην αξραηνειιεληθφ
παξειζφλ ραξαθηεξηδφηαλ σο αλψηεξν ηνπ ζχγρξνλνπ θαη, ηαπηφρξνλα, θνηηίδα
νιφθιεξνπ ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ινηπφλ, έρνπκε
ηελ αληηζηξνθή ηνπ εμειηθηηθνχ κνληέινπ. Δλψ ν «άιινο» είλαη πάληα ηεξαξρηθά
θαηψηεξνο, ζηελ Διιάδα ίζρπε ην αληίζεην, δειαδή νη αξραίνη «άιινη» ζεσξήζεθαλ
αλψηεξνη απφ «εκάο» ηνπο ζχγρξνλνπο (Herzfeld 2002: 180-185, Danforth 1984: 56).
Ο ηίιπσλ Κπξηαθίδεο δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ Νηθφιαν
Πνιίηε ζε δχν ζεκεία, πνπ αθνξνχλ ζηελ απψηεξε πξνέιεπζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο
αιιά θαη ζηελ ελφηεηα ηνπ ιανύ. Ο Κπξηαθίδεο πξφηεηλε ηε ζεψξεζε ηνπ ιανχ σο
εληαίνπ ζπλφινπ, πνπ ζπγθξνηήζεθε ζηνπο ειιελνξσκατθνχο ρξφλνπο. ην πιαίζην
ηεο ιανγξαθίαο ηνπ Κπξηαθίδε αλαθέξεηαη ε έλλνηα «ιατθφο πνιηηηζκφο», σο ν
πνιηηηζκφο ηεο ππαίζξνπ, πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηνλ αζηηθφ πνιηηηζκφ (Απδίθνο 2009:
171-180, Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο 1978:160-162 & 1993: 29, 106-107).
Οη ηδενινγηθέο θαηαβνιέο ηεο ιανγξαθίαο θαη νη πνιηηηθέο ρξήζεηο ηεο ηδέαο
πεξί ζπγγέλεηαο κεηαμχ αξραίαο θαη λέαο Διιάδαο απνηέιεζαλ αληηθείκελν έξεπλαο
πνιιψλ κεηαγελέζηεξσλ ιανγξάθσλ θαη θνηλσληθψλ αλζξσπνιφγσλ (ελδεηθηηθά:
Απδίθνο 2009, Danforth 1984, Κπξηαθίδνπ Νέζηνξνο 1978, θνπηέξε-Γηδαζθάινπ
1996, 1982). Κάπνηνη απφ απηνχο, κάιηζηα, ππνζηήξημαλ φηη αλάκεζα ζην παξειζφλ
θαη ην παξφλ δελ κεζνιαβεί ζπλέρεηα, αιιά ξήμε. Έηζη, ε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο
(1987: 161-162, 182-185 & 1993: 30-38, 44, 227-232) ζεσξεί φηη ην δεχγνο
«παξειζφλ» - «παξφλ» είλαη νκφινγν ηνπ δεχγνπο «παξάδνζε» - «λεσηεξηθφηεηα».
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πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη ζηε κεηαβηνκεραληθή επνρή επήιζε νπζηαζηηθή ξήμε
κε ην παξειζφλ θαη φηη απηφ ζήκαλε ην ηέινο ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ,
εηδνπνηφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ είλαη ην γεγνλφο φηη κεηαβηβάδεηαη πξνθνξηθά. Έηζη,
απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνην πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν θαηαγξαθεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
ελζσκαησζεί ζε έλαλ γξαπηφ πνιηηηζκφ, παχεη λα είλαη παξαδνζηαθφ. Γηα ηελ
Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, ν «παξαδνζηαθφο πνιηηηζκφο» αλήθεη ήδε ζην παξειζφλ θαη
κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κφλνλ σο ηζηνξία.
Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε Νφξα θνπηέξε-Γηδαζθάινπ (1996),
ε νπνία εμεηάδεη ην δήηεκα ησλ πνιηηηζηηθψλ αλαβηψζεσλ ησλ ιατθψλ δξψκελσλ. Ζ
ίδηα ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα εγρεηξήκαηα πνπ απν-πιαηζηψλνπλ παξαδνζηαθά
ζηνηρεία, δειαδή ηα απνζπνχλ απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θάπνηε αλήθαλ θαη ηα
επαλεγγξάθνπλ ζην «λεσηεξηθφ» παξφλ. Ζ θνπηέξε-Γηδαζθάινπ ππνζηεξίδεη φηη
ηέηνηνπ

είδνπο

αλαβηψζεηο

δελ

«παξάγνπλ

πνιηηηζκφ»,

αιιά,

αληίζεηα,

«αλαπαξαδνζηνπνηνχλ» ηελ παξάδνζε, θαζηζηψληαο ηελ αληηθείκελν πνιηηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο, απφ ηνπο «επαγγεικαηίεο ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο»
(2003: 251). ια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ηελ παξάδνζε, πξφβιεκα. Ζ παξάδνζεπξφβιεκα είλαη ε παξάδνζε πνπ έρεη απνζπαζηεί απφ ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο ηεο,
έρεη εκπνξεπκαηνπνηεζεί θαη θπθινθνξεί σο πξντφλ εληφο ησλ πνιηηηζηηθψλ,
πνιηηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ αγνξψλ. Έηζη, ε θνπηέξε-Γηδαζθάινπ ζέηεη ην δήηεκα
ηνπ θαηά πφζν κπνξνχκε λα κηιάκε γηα παξάδνζε, αθνχ ε παξαδνζηαθή θνηλσλία,
έρεη πάςεη πηα λα ππάξρεη.
Σν αληηζεηηθφ ζρήκα «λεσηεξηθφ»/«παξαδνζηαθφ» απαζρφιεζε θαη άιινπο
ζπγγξαθείο εθηφο Διιάδαο. ην θιαζηθφ, πιένλ, ζπιινγηθφ έξγν πνπ επηκειήζεθαλ
νη Eric Hobsbawm θαη Σerence Ranger (2004 [1983]) Ζ Δπηλόεζε ηεο Παξάδνζεο, νη
ζπγγξαθείο ησλ επηκέξνπο άξζξσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηελ
Αθξηθή, ζπδεηνχλ ηελ παξαδνρή φηη νη παξαδφζεηο δελ απνηεινχλ «επηβηψκαηα» ηνπ
παξειζφληνο ζην παξφλ, αιιά, αληίζεηα, ζπληζηνχλ «λεσηεξηθέο» επηλνήζεηο, πνπ
ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο φςεηο θαη ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ησλ
ζχγρξνλσλ εζληθψλ θξαηψλ4. ε φιν ην έξγν «νη παξαδφζεηο» αλαιχνληαη κέζα απφ
κηα εξγαιεηαθή νπηηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ ηνπ 19νπ αηψλα, νηηδήπνηε λνεκαηνδνηείηαη σο «παξάδνζε»
4

Ο Hobsbawm ππνζηεξίδεη ηε ζέζε ηεο καδηθήο επηλφεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζηελ Δπξψπε, θαηά ηελ
πεξίνδν ησλ 30 – 40 εηψλ πξηλ απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε επηλφεζε ησλ
παξαδφζεσλ πξνέθπςε ζην πιαίζην ηεο ηαχηηζεο θξάηνπο, έζλνπο θαη θνηλσλίαο (2004: 297-299).
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ιεηηνπξγεί σο πιαζκαηηθφο παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο, εμαζθαιίδνληαο πνιηηηθή θαη
θνηλσληθή ζπλνρή ζην έζλνο-θξάηνο.
Ωζηφζν, ε αληίζεζε αλάκεζα ζηε «λεσηεξηθφηεηα» θαη ηελ «παξάδνζε» έγηλε
αληηθείκελν θξηηηθήο, ε νπνία ζεκειηψζεθε ζην επηρείξεκα πσο ε παξάδνζε
πξνζιακβάλεηαη σο θαηάζηαζε ζηαηηθή θαη ακεηάβιεηε. Έηζη, πηνζεηψληαο κηα πην
δπλακηθή πξνζέγγηζε, ν James Clifford (2004)

ππνζηεξίδεη φηη ε παξάδνζε

ππεξβαίλεη ηελ παξαπάλσ δπαδηθή αληίζεζε, θαζψο απνηειεί κέζν θαη ζηφρν
δηαπξαγκαηεχζεσλ,

πνπ

αθνξνχλ

ζην

παξφλ

θαη

ηνπο

ελδερφκελνπο

κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ. Ο Clifford δίλεη έκθαζε ζηελ παξάδνζε σο παξάγνληα
κεηαζρεκαηηζκνχ θαη σο δηαιεθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε
κφλν ζην παξειζφλ. Αληίζεηα, ιεηηνπξγεί ελεξγά ζην παξφλ, εμαζθαιίδνληαο,
ηαπηφρξνλα, έλα δπλακηθφ κέιινλ, κέζα απφ ηελ απνδηάξζξσζε θαη ηελ
επαλαδηάξζξσζε ηεο ζπιινγηθήο γλψζεο. Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηνπο Hobsbawm θαη
Ranger, o Clifford αληηκεησπίδεη ηελ παξάδνζε σο

έλα ξεπζηφ

πεδίν θαη

ηαπηφρξνλα αληηθείκελν θαη απνηέιεζκα δηαπξαγκαηεχζεσλ.
ην πιαίζην ηεο ειιεληθήο εζλνγξαθίαο, ε Jane Cowan (1988) ζεσξεί φηη ε
έλλνηα ηεο «παξάδνζεο» απνηειεί πξντφλ ελφο εγεκνληθνχ ιανγξαθηθνχ ιφγνπ, ν
νπνίνο, σζηφζν, αιιειεπηδξά κε ηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν ησλ επηκέξνπο ηνπηθψλ
θνηλσληψλ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ε επηιεθηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο παξάδνζεο απφ
ηνπο ιανγξάθνπο, εθνδίαζε ηνπο εθάζηνηε ληφπηνπο κε έλλνηεο θαη αμίεο, ηηο ρξήζεηο
ησλ νπνίσλ ήηαλ αδχλαην λα πξνδηθάζεη. Έηζη, νη ληφπηνη πηνζέηεζαλ απηά ηα
ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα νηθεηνπνηεζνχλ ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο, ηηο νπνίεο
επέλδπζαλ κε ην θχξνο ηεο ιανγξαθηθήο ζπλεγνξίαο. Ζ Cowan επηζεκαίλεη ην
δπλακηζκφ ηνπ αθαδεκατθνχ ιφγνπ, πνπ, ηειηθά, κεηαζρεκαηίδεη ηηο παξαδφζεηο, ηηο
νπνίεο πξνζεγγίδεη σο αληηθείκελν θαηαγξαθήο θαη κειέηεο. Δπνκέλσο, φπσο
ππνζηεξίδεη, γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαηλνκέλσλ είλαη απαξαίηεην λα
κειεηεζνχλ νη επίζεκεο θαη ηνπηθέο αληηιήςεηο σο έλα αξζξσκέλν φινλ.
Ζ εκκνλή ζηε δπαδηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηε «λεσηεξηθφηεηα» θαη ζηελ
«πξν-λεσηεξηθφηεηα» δέρηεθε θαη ηελ θξηηηθή ηνπ Bruno Latour (2010). χκθσλα κε
ηνλ ίδην, ε παξαπάλσ αληίζεζε είλαη ζπλεθδνρή ηεο απηαπάηεο ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε «λεσηεξηθφηεηα» ζπληζηά ηνκή κε κηα πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία
θπξηαξρνχζε ε καγηθή ζθέςε, ε δεηζηδαηκνλία θαη ε ζχγρπζε, αλάκεζα ζηα φξηα θαη
ηεο δηθαηνδνζίεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θχζεο. Γηα ηνλ Latour, «νπδέπνηε ππήξμακε
κνληέξλνη». Πάλησο, ε κνλνκεξήο έκθαζε ζηηο ηδενινγηθέο θαη ηδενινγηθνπνηεηηθέο
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ζπληζηψζεο ηεο παξάδνζεο πεξηνξίδεη, ίζσο, ηηο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο άιισλ
φςεσλ ηνπ δεηήκαηνο. Αθνινπζψληαο ηελ αλάιπζε ηεο Annemarie Mol (2002)
ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πνιιαπιφηεηαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε παξάδνζε δελ
αληηζηνηρεί κφλν ζε κηα έμσζελ επηβαιιφκελε θαηεγνξία ή ζε κηα θνηλσληθή
αλαπαξάζηαζε θαη θαηαζθεπή. Ζ πνιιαπιφηεηα ππνλνεί φηη ε παξάδνζε κπνξεί λα
είλαη πνιιά πξάγκαηα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη σο έλλνηα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε
θαη απνζπαζκαηηθή. Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξφζιεςεο θαη πινπνίεζεο ηεο
παξάδνζεο είλαη απηνί πνπ ηειηθά δηακνξθψλνπλ ηελ παξάδνζε σο νιφηεηα.
Σέινο, ε παξάδνζε, εθηφο απφ ηηο ηδενινγηθέο ηεο φςεηο, ζπληζηά
πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη φρη κφλν γηαηί πξνζιακβάλεηαη σο ηέηνηα, αιιά θαη
γηαηί έρεη κηα πιηθή δηάζηαζε, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κέζσ ηεο πξαγκάησζεο
πνιιαπιψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε πιηθέο νληφηεηεο. Έηζη, ζήκεξα βιέπνπκε ηελ
παξάδνζε λα πινπνηείηαη κέζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα, ηε
κνπζηθή, ηνλ ρνξφ, πνπ έρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηηο νηθνλνκηθέο -θαη φρη κφλνδξαζηεξηφηεηεο ελφο ηφπνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε ζα απνηειέζεη θαη ηελ νπηηθή απηήο
ηεο εξγαζίαο. Ζ παξάδνζε δελ ζα αληηκεησπηζηεί σο θαηαζθεπή, ή ζηνηρείν
πνιηηηζηηθήο απφ-πιαηζίσζεο, αιιά σο θάηη πνπ πξαγκαηψλεηαη κε πνηθίια λνήκαηα,
κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ζε πνιιαπιέο εθδνρέο θαη ζε πνιιαπινχο
ρξφλνπο. πγθεθξηκέλα πξνηείλσ ηελ πξνζέγγηζε ηεο παξάδνζεο σο επηηέιεζε θαη
ηελ εμεηάδσ κέζα απφ έλα θαηεμνρήλ επηηειεζηηθφ θαηλφκελν, δειαδή ηνλ ρνξφ.

2.2 Ο ρνξόο ζην επίθεληξν: Παξάδνζε, ρνξόο θαη ρνξεπηηθνί ζύιινγνη.

Πξνεγνπκέλσο, αλαθέξζεθα ζηνλ πεξί παξάδνζεο αθαδεκατθφ ιανγξαθηθφ
ιφγν. Πνηα ήηαλ, φκσο, ε ζέζε ηνπ ρνξνχ ζηηο ιανγξαθηθέο έξεπλεο; Ο Πνιίηεο
θξφληηζε λα εληάμεη εμαξρήο ηνλ ρνξφ ζηα ζέκαηά ηνπ, αιιά πεξηνξίζηεθε ζε
επηθαλεηαθέο θαηαγξαθέο ζπγθεθξηκέλσλ ρνξψλ θαη ησλ πεξηζηάζεσλ ζηηο νπνίεο
απηνί ρνξεχνληαλ (Λνπηδάθε 1992: 28-29). Πάλησο, ν ρνξφο παξέκεηλε γηα πνιιά
ρξφληα ζην πεξηζψξην ηνπ ιανγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ο πξψηνο ιανγξάθνο πνπ
αληηκεηψπηζε ηνλ ρνξφ σο ιανγξαθηθό θαηλόκελν ήηαλ ν Γεκήηξηνο Λνπθάηνο. Ο
ίδηνο, ζε νκηιία ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηε Νέα Δζηία (1960) πεξηέγξαςε ηνλ ρνξφ
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«σο κέζν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ελφο ιανχ» θαη ελζάξξπλε ηελ
ίδξπζε ελφο θέληξνπ κειέηεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ιατθψλ ρνξψλ.
χκθσλα κε ηε Ρέλα Λνπηδάθε, ζηελ αξρηθή απξνζπκία ησλ ιανγξάθσλ λα
αζρνιεζνχλ κε ηνλ ρνξφ έπαημαλ ξφιν δηάθνξνη παξάγνληεο. Πξψηα απ‟ φια, φπσο
είδακε, ν Πνιίηεο είρε πηνζεηήζεη έλαλ αξραηνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, είρε, δειαδή,
εζηηάζεη ζηε ζπιινγή κλεκείσλ ηνπ ιφγνπ, ηα νπνία κπνξνχζε λα ζπγθξίλεη κε
αξραία ειιεληθά θείκελα. Σν ρνξεπηηθφ θαηλφκελν δελ είρε ηδηαίηεξε αλαιπηηθή αμία,
αθνχ δελ κπνξεί λα απνζπαζηεί απφ ηνλ επηηειεζηή ηνπ, ψζηε λα ζπγθξηζεί κε άιιεο
επηηειέζεηο. Αληίζεηα, ηα θείκελα θαη ηα πιηθά αληηθείκελα πξνζθέξνληαη γηα άκεζεο
ζπγθξίζεηο. Ζ Λνπηδάθε ππνζηεξίδεη πσο ε πηζαλή έιιεηςε ρνξεπηηθήο γλψζεο
απνηέιεζε απνζαξξπληηθφ παξάγνληα. Ωζηφζν, ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ζα πξέπεη,
ελδερνκέλσο, λα ηηο αλαδεηήζνπκε ζηελ ππνβίβαζε ησλ ζσκαηηθψλ πξαθηηθψλ
ζπγθξηηηθά κε ηα κλεκεία ηνπ ιφγνπ θαη ζηελ ειιηπή εθπαίδεπζε ησλ ιανγξάθσλ,
φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο.
Έλαο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηε κειέηε ηνπ ρνξνχ ήηαλ ε
εκθάληζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ρνξεπηηθψλ ζπιιφγσλ ζηα αζηηθά θέληξα. Ζ ιεηηνπξγία
ησλ ζπιιφγσλ δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επίζεκε ιανγξαθία. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, σζηφζν, νη ζχιινγνη αληινχλ απφ ηε κεζνδνινγία θαη ηα επηρεηξήκαηα
ηεο ιανγξαθίαο. Οη ρνξεπηηθνί ζχιινγνη, απφ ηελ ίδξπζή ηνπο κέρξη ζήκεξα,
παξάγνπλ ρνξεπηηθφ ιφγν, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηνλ εθάζηνηε νξηζκφ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο παξάδνζεο. Παξαθάησ, ζα ζθηαγξαθεζεί ην πιαίζην εκθάληζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ρνξεπηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ηεο αλαγσγήο ηνπο ζε εθθξαζηέο ηεο
παξάδνζεο.

2.2.2 Οη ζύιινγνη ησλ πόιεσλ: ηνπηθέο θαη ππεξηνπηθέο εθδνρέο ησλ ζπιιόγσλ
Σν θαηλφκελν ηεο εκθάληζεο πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαιχπηεη ρξνληθά
νιφθιεξν ηνλ 20φ αηψλα. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ζπιιφγσλ ζηελ
Διιάδα αθνξνχλ ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, πνπ επέθεξαλ ζεκαληηθέο
δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο (Παλφπνπινο 2006: 88). Έηζη, αθνξκή γηα ηε
δεκηνπξγία κεγάινπ αξηζκνχ ζπιιφγσλ ζηάζεθε ε άθημε ησλ Μηθξαζηαηψλ
πξνζθχγσλ ην 1923. Οη πξνζθπγηθνί ζχιινγνη ιεηηνχξγεζαλ σο «κεραληζκνί
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απνδεκίσζεο ζε πνιιά επίπεδα» (Υαηδεηάθε-Καςσκέλνπ 2002: 374)5, ελψ νη
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο επηθεληξψλνληαλ, θπξίσο ζηνλ ρνξφ, ηα γιέληηα θαη ηελ
αλαβίσζε εζίκσλ. Μέζσ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ θαιιηεξγνχζαλ ηε ζπιινγηθή κλήκε
πνπ ζπκππθλσλφηαλ ζηε λνζηαιγία γηα ηηο «ρακέλεο παηξίδεο» (Γέιηζνπ 2004: 257256). Παξάιιεια, ε λνζηαιγία ιεηηνχξγεζε σο θίιηξν, δηα κέζνπ ηνπ νπνίνπ νη
πξφζθπγεο εμηδαλίθεπαλ θαη επαλαθαζφξηδαλ ην πεξηερφκελν ηεο παξάδνζήο ηνπο
(Kenna 2002: 364). Δπηπιένλ, ε λνζηαιγία απνηεινχζε κέζν δηαηήξεζεο ζπλνρήο
αιιά θαη ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνπο ληφπηνπο «άιινπο» (HirschonΦηιηππάθε 1993: 333). Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, νη ζχιινγνη ησλ πξνζθχγσλ
ππνθαζηζηνχζαλ θαη αλαπαξηζηνχζαλ ζπκβνιηθά ηηο «ρακέλεο παηξίδεο».
Ζ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαη ε αζηηθνπνίεζε, απφ ηελ άιιε, απνηέιεζαλ,
επίζεο, ζπλζήθεο πνπ επλφεζαλ ηε ζχζηαζε ζπιιφγσλ ζηηο πφιεηο. Κάπνηνη ζχιινγνη
ηδξχζεθαλ απφ θφζκν πνπ ήξζε απφ ηελ ίδηα πεξηνρή θαη ιεηηνχξγεζαλ σο
«κεραληζκνί ζπλνρήο» αλάκεζα ζε ζπληνπίηεο πνπ βξέζεθαλ ζηελ πφιε (Απδίθνο
1994: 129), αιιά θαη αλάκεζα ζ‟ απηνχο θαη ζε φζνπο έκεηλαλ ζην ρσξηφ (Kenna,
1977). Οη ζχιινγνη, κάιηζηα, ζπλήζσο πξνζπαζνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπο (Παλφπνπινο 2006, Panopoulos
1996: 58, Kenna 1977). ηνπο ζπιιφγνπο απηνχο, ε εθκάζεζε ρνξψλ ιεηηνπξγνχζε
σο κέζν δηαηήξεζεο επαθήο κε ηνλ γελέζιην ηφπν, ελψ γηα ηα παηδηά ησλ εζσηεξηθψλ
κεηαλαζηψλ ζπληζηνχζε έλα είδνο κεηαβίβαζεο ελζψκαηεο παηξηδνγλσζίαο.
Έλαο άιινο ιφγνο, πνπ επλφεζε ηε ζπγθξφηεζε ζπιιφγσλ, ήηαλ ε ζηξνθή
πξνο ηηο λενειιεληθέο παξαδφζεηο, ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα (Γξαγνχκεο 1927,
Πνιίηεο 1909, Κπξηαθίδεο 1938, Απνζηνιάθεο 1950). Έηζη, νξηζκέλνη ζχιινγνη
δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ζπιιφγνπο, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
δξάζεηο ηνπο. Ο ζθνπφο ηεο ίδξπζήο ηνπο ήηαλ γεληθφηεξνο θαη ππεξηνπηθφο, θαζψο
αθνξνχζε «ζηε δηάδνζε θαη δηάζσζε ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο». Οη δξάζεηο απηψλ
ησλ ζπιιφγσλ αθνξνχζαλ ζηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε, σο κέζν
απφδεημεο θαη πξνβνιήο ηεο ηζηνξηθήο ζρέζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαη ηνπ
αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ζπιιφγσλ ήηαλ ε
έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη ε δηνξγάλσζε
ρνξεπηηθψλ παξαζηάζεσλ. Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζπιιφγνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο
ήηαλ ην Λύθεην ησλ Διιελίδσλ, πνπ ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 1911. Αξρηθφο ζθνπφο
5

Οη απνδεκηψζεηο αθνξνχζαλ ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αληαιιάμηκσλ πεξηνπζηψλ θαη ηεο
πνιηηηθήο αλαγλψξηζεο ησλ ηνπξθηθψλ εθθαζαξίζεσλ θαη δηψμεσλ σο γελνθηνλία.
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απηνχ ηνπ ζσκαηείνπ νξίζηεθε ε πξφνδνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, ε θαηαπνιέκεζε
ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ε πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ πνπ αλήθαλ
ζηηο ιατθέο ηάμεηο (Αλδξηψηεο & Πξσηνπαπά 2010: 22). Ωζηφζν, νη δξάζεηο ηνπ -γηα
ηηο νπνίεο ζα αθνινπζήζεη εθηελέζηεξε αλαθνξά- κεηαηνπίζηεθαλ, ζχληνκα, πξνο
ηνλ ρνξφ.
Με βάζε φζα εηπψζεθαλ ζηελ εηζαγσγή, νη πξναλαθεξζέληεο ζχιινγνη κπνξνχλ
λα δηαθξηζνχλ ζε ηνπηθνχο θαη ππεξηνπηθνχο. Ζ εξγαζία απηή, φπσο αλαθέξζεθε
ζηελ εηζαγσγή, επηθεληξψλεηαη ζηνπο ππεξηνπηθνχο ζπιιφγνπο. Οη δχν πην γλσζηνί
ππεξηνπηθνί ζχιινγνη πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ πξσηεχνπζα, είλαη ην Λύθεην
ησλ Διιελίδσλ θαη ην Θέαηξν Διιεληθώλ Υνξώλ «Γόξα ηξάηνπ6». Ζ εηδηθή αλαθνξά
ζε απηνχο ππαγνξεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν άζθεζαλ ζεκαληηθή επηξξνή
ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππφινηπσλ ζπιιφγσλ, ελψ ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη
ζήκεξα. Μάιηζηα, παξαξηήκαηα ηνπ Λπθείνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιέο ειιεληθέο
πφιεηο, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. ήκεξα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιινί ππεξηνπηθνί
ζχιινγνη, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ επηζθηάζεη ηε θήκε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ
θνξέσλ.

2.2.3 Σν Λύκειο των Ελληνίδων Αθηνών θαη ην Θέατρο Ελληνικών Χορών «Δόρα
Στράτοσ».
Σν Λύθεην Διιελίδσλ Αζελώλ (ζην εμήο Λύθεην) ηδξχζεθε απφ ηελ Καιιηξφε
Παξξέλ ην 1911. Ωο θνξέαο απνηέιεζε ηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ ζεζκνχ ηνπ
Lyceum7, πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζε επξσπατθέο θαη
ακεξηθάληθεο πφιεηο. ηφρνο ηνπ παξαπάλσ ζεζκνχ ήηαλ ε πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή
θηλεηνπνίεζε ησλ λέσλ γπλαηθψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ κεγαιναζηηθέο θαη
κεζναζηηθέο νηθνγέλεηεο. Απηή ε ηάζε κίκεζεο ησλ «επξσπατθψλ» πξαθηηθψλ απφ
ηηο Διιελίδεο ησλ αζηηθψλ ηάμεσλ κπνξεί λα ηδσζεί ππφ ην πξίζκα ηνπ
«επξσπατθνχ» πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ αθνινχζεζε ε κνξθσκέλε ειίη, ήδε, απφ ηνλ
6

Αλ θαη ην Θέαηξν Διιεληθώλ Υνξώλ «Γόξα ηξάηνπ, εκθαληδφηαλ σο εκη-επαγγεικαηηθή νκάδα
ρνξνχ, εληνχηνηο, ε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπιιφγσλ (δαζθάινπο, ρνξεπηηθά
ηκήκαηα, ξεπεξηφξην, παξαζηάζεηο θ.ιπ). Απφ απηή ηελ άπνςε, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν
«ζχιινγνο» γηα λα ηνλ πεξηγξάςσ. Άιισζηε, κέρξη ζήκεξα δηαηεξεί απηή ηε δνκή, ελψ νη ρνξεπηέοκαζεηέο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δελ ακείβνληαη γηα ηε ζπκκεηνρήο ηνπο, αιιά, αληίζεηα, πιεξψλνπλ
γηα ηελ εθκάζεζε ρνξψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ θάπνηνη ρνξεπηέο ηεο νκάδαο «παξαζηάζεσλ», νη
νπνίνη, σζηφζν, ιακβάλνπλ έλα πνιχ κηθξφ πνζφ.
7
Γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ σο εθδνρή ησλ επξσπατθψλ γπλαηθείσλ ιεζρψλ βι.
Γήκεηξα Βαζηιεηάδνπ 2010.
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19ν αηψλα. Γειαδή, νη αζηνί πηνζεηνχζαλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο πνπ ζεσξνχζαλ
«κνληέξλεο», πξνθεηκέλνπ λα εζσηεξηθεχζνπλ ηνπο «δπηηθνχο» ηξφπνπο θαη λα
ηαπηηζηνχλ κε νηηδήπνηε ζεσξνχζαλ «επξσπατθφ» (Μπαθαιάθε 2008: 523-525, 564568).
Ζ Παξξέλ απέδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο Διιελίδαο,
κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηελ παξάδνζε θαη, θπξίσο, κέζα απφ ηνλ ρνξφ (Λνπηδάθε
1992: 28). Άιισζηε, ε «αλαγέλλεζηο θαη δηαηήξεζηο ησλ ειιεληθψλ Δζίκσλ θαη
Παξαδφζεσλ» αλήθε ζηνπο ηδξπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Λπθείνπ, ελψ ε δηδαζθαιία
ρνξψλ θαη ε δηνξγάλσζε επηδείμεσλ θαη παξαζηάζεσλ απνηεινχζαλ πςειέο
πξνηεξαηφηεηεο. (Άληδαθα-Βέε 2008: 167-168 & 2010: 233). Οη πεξηζζφηεξεο
θνπέιεο μεθηλνχζαλ ηα καζήκαηα ρνξνχ ζην Λύθεην, σο καζήηξηεο ή κεηά ην ηέινο
ησλ γπκλαζηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ θαη απνρσξνχζαλ φηαλ έθηαλαλ ζε ειηθία γάκνπ. Οη
ρνξεπηηθέο δξάζεηο ηνπ Λπθείνπ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ σο πξαθηηθέο αλαδήηεζεο
ηεο παξάδνζεο θαη ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο θαηά ην πξφηππν ησλ ιανγξάθσλ. Σν
Λύθεην αλέιαβε λα κπήζεη ηηο λέεο γπλαίθεο ζε αμίεο, φπσο ε εζληθή ππεξεθάλεηα, ν
ζαπκαζκφο γηα ην αξραηνειιεληθφ παξειζφλ θαη ε αγάπε γηα ηελ παξάδνζε, κέζσ
ηεο ζπζηεκαηηθήο ρνξεπηηθήο άζθεζεο (Λνπηδάθε 2010β: 114, 290). Γηα ην ζθνπφ
απηφ δηακνξθψζεθε έλα «παλειιήλην ρνξεπηηθφ ξεπεξηφξην». Καη‟ νπζία, επξφθεηην
γηα έλα ζχλνιν ρνξψλ, ζηνπο νπνίνπο πξνζδφζεθε παλειιήληνο ραξαθηήξαο8
(Λνπηδάθε 1992: 29). χκθσλα κε ηελ Δπαγγειία Άληδαθα-Βέε (2010: 240), νη ρνξνί
πνπ δηδάζθνληαλ αξρηθά9 δελ αληηκεησπίδνληαλ σο κνλάδεο, αιιά σο έλα δηαθξηηφ
ζχλνιν ρνξψλ, πνπ βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο θαηεγνξίαο «ειιεληθνί
ρνξνί». Οη ρνξνί απηνί, πξνέξρνληαλ απφ ηηο πεξηνρέο πέξημ ησλ Αζελψλ, ηνλ Μνξηά,
ηελ Ρνχκειε θαη θάπνηα λεζηά, ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Παιαηάο
Διιάδαο. χκθσλα κε ηελ ίδηα, απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο ηεο γεσγξαθηθήο
εγγχηεηαο θαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ δαζθάισλ λα βηψζνπλ ηνπο ρνξνχο ζηνλ ηφπν,
φπνπ απηνί ρνξεχνληαλ. Ωζηφζν, κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε φηη ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαθεδνλίαο10, ηα εζλνηηθά δεηήκαηα πνπ
αλέθπςαλ πξνθαινχζαλ ακεραλία σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ρνξψλ ζην
παλειιήλην ξεπεξηφξην.

8

Γηα ηνπο ρνξνχο κε παλειιήλην ραξαθηήξα βι. Yvonne Hunt 2004: 139-140.
Πξφθεηηαη γηα ηνλ Καιακαηηαλφ, ηνλ ζπξηφ λεζηψηηθν, ηνλ κπάιν, ηελ ηξάηα Μεγάξσλ, ηνλ πεδερηφ
κεγαξίηηθν θαη ηνλ θνπινπξηψηηθν.
10
βι. Γηψξγνο Αγγειφπνπινο, 1997.
9
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Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ Λπθείνπ ήηαλ, επίζεο, ν «εμεπγεληζκφο» θαη ε
αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ ρνξψλ ηεο ππαίζξνπ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα
απνηειέζνπλ «φρη κφλν λφκηκν αιιά θαη αλαγλσξίζηκν απφγνλν ηνπ αξραίνπ
ειιεληθνχ ρνξνχ». Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηειεπηαίνπ ζεσξήζεθαλ ν ξπζκφο, ε αξκνλία
θαη ε ράξε. Ζ αηζζεηηθή θαη αξραηνιαηξηθή πξνζέγγηζε ησλ ρνξψλ δηακφξθσζε κηα
εμηδαληθεπκέλε ρνξεπηηθή εθδνρή, πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηα «ζαιφληα» (Άληδαθα-Βέε
2008: 171, 238). Σνλ ξφιν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ αλέιαβαλ νη ρνξνδηδάζθαινη, νη
νπνίνη πξνζιακβάλνληαλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ θαη λα δηδάμνπλ αζηηθέο
εθδνρέο ησλ ρνξψλ ηεο ππαίζξνπ. Παξάιιεια, νη ρνξνί ηππνπνηήζεθαλ θαη
δηακνξθψζεθαλ παγησκέλα επηηειεζηηθά κνηίβα (Desmond 1997: 34-35). Ζ
δηαδηθαζία απηή πξνέβαιε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο απζφξκεηεο επηηειέζεηο ηεο
ππαίζξνπ θαη ζηηο αζηηθέο επηηειέζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλήγαγε ηε δηαθνξά
αλάκεζα ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο, αηζζεηηθέο θαη θηλεηηθέο επηινγέο, ζε ζηνηρείν
«δηάθξηζεο» (Bourdieu 2002 [1979]). Ζ δηάθξηζε απηή ζπλνςηδφηαλ ζηελ αληίζεζε
κεηαμχ ησλ άγαξκπσλ ρνξεπηηθψλ θηλήζεσλ ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο θαιαίζζεηεο
επηηέιεζήο ηνπο απφ ηνπο αζηνχο.
Ζ αλνδηθή θηλεηηθφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ απφ ηηο αγξνηηθέο πξνο ηηο
αζηηθέο ηάμεηο, πεξηειάκβαλε, επίζεο, κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη
ρνξνί εμαγλίζηεθαλ απφ ηηο ζηεξενηππηθέο ζπλδειψζεηο ηεο ππαίζξνπ θαη
κεηαηξάπεθαλ ζε έλα είδνο πεξηζζφηεξν «θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε». Σέηνηεο
πξαθηηθέο ήηαλ ε ρξήζε ιεπθψλ θνξεκάησλ, πνπ παξέπεκπαλ ζε αξραηνπξεπή
ελδχκαηα, ε εηζαγσγή πεξίηερλσλ θηλεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ζεαηξηθή απφδνζε ησλ
ρνξψλ. Οη ρνξεχηξηεο ηνπ Λπθείνπ, θνξνχζαλ ηα παξαπάλσ θνξέκαηα ζηηο πξψηεο
παξαζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Φνξέκαηα θνξνχζαλ, επίζεο, θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πξνβψλ. Οη θνπέιεο έπξεπε λα θνξνχλ καθξηά άλεηα ελδχκαηα θαη δεηά
παπνχηζηα, κε ρακειφ ηαθνχλη, θαζψο ην έλδπκα θαη ην ππφδεκα κεηαβάιινπλ ηνλ
ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ην ζψκα καο, επνκέλσο είλαη έλα ηξφπνο εθκάζεζεο
ζσκαηηθψλ πξαθηηθψλ

(Mauss 2004 [1950]:

195). ηα επφκελα ρξφληα,

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, παξάιιεια, παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο, νη νπνίεο, ηειηθά,
επηθξάηεζαλ ζηηο παξαζηαζηαθέο επηηειέζεηο ηνπ Λπθείνπ (Άληδαθα-Βέε 2010: 235,
240-242).
Πψο, φκσο, εθθξαδφηαλ ζσκαηηθά ε αλψηεξε θαιαηζζεζία ησλ αζηψλ; Ζ
Νίλα Κξεζηελίηνπ, πξψηε έθνξνο ρνξνχ ηνπ Λπθείνπ, ζέηεη σο πξφηππν θίλεζεο ηηο
Σαλαγξαίεο. Μάιηζηα, επηζθέπηεηαη θαη‟ επαλάιεςε ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν κε
28

ηηο καζήηξηεο ηνπ Λπθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηηο κπήζεη «εηο απηάο ηαο σξαίαο ζηάζεηο
θαη θηλήζεηο ησλ Σαλαγξαίσλ θνξψλ θαη ελ γέλεη ησλ ρνξεπηξηψλ ηνπ παξειζφληνο»
(Άληδαθα-Βέε 2010: 238, ζεκ. 34). Ζ Κξεζηελίηνπ κηιά γηα ηνλ ρνξφ σο αηζζεηηθφ
θαηλφκελν: «Γη‟ εκέ ν ρνξφο είλε δήηεκα αηζζεηηθήο, θαη κφλνλ φηαλ αη θηλήζεηο ησλ
πνδψλ, ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ζψκαηνο είλε έξξπζκνη θαη θαιιηηερληθαί, ζπλγθηλείηαη ε
ςπρή ηνπ ζεαηνχ». Δχινγα αλαξσηηφκαζηε πψο νη ζηάζεηο ησλ Σαλαγξαίσλ,
εξκελεχνληαη απφ ηελ Κξεζηελίηνπ σο θηλήζεηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν σο έξξπζκεο
θηλήζεηο. Σελ απάληεζε καο ηε δίλεη ε ίδηα: «Δπεηδή…είρνλ ζρεκαηίζεη ηελ
πεπνίζεζηλ, φηη νη λπλ ρνξνί καο είλαη απφηνθνη δη‟ εμειίμεσο επί ην κνλνησλφηεξνλ
ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ρνξψλ, επεδίσμα λα επηηχρσ ηελ ζπζρέηηζηλ θαη πξνζέγγηζηλ
απηψλ πξνο εθείλνπο… λα επαλαθέξσ ηαο σξαίαο ζηάζεηο θαη θηλήζεηο ησλ
ρνξεπηξηψλ ηεο αξραηφηεηαο». Ζ πίζηε ηεο ίδηαο γηα ηνπο αξραηνειιεληθνχο ρνξνχο,
ηελ νδεγεί ζην λα ζπιιάβεη ηε ρνξεπηηθή θίλεζε, σο θάηη πνπ κπνξεί λα
απνθαηαζηαζεί ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε. Δπεηδή, φκσο, δελ
κπνξεί λα εθαξκφζεη ηε ιανγξαθηθή κέζνδν, θαη λα ζπγθξίλεη ηηο ζχγρξνλεο
επηηειέζεηο κε ηηο αξραηνειιεληθέο, πξνβαίλεη ζε ζχγθξηζε κε ηα ζψκαηα ησλ
Σαλαγξαίσλ. Γηα ηελ Κξεζηελίηνπ, ινηπφλ, νη Σαλαγξαίεο είλαη «δσληαλά» ζψκαηα
πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο αξεηέο ηνπ ρνξνχ ηνπ παξειζφληνο.
Ο πξψηνο ρνξνδηδάζθαινο ηνπ Λπθείνπ, ν Αξγχξηνο Αλδξεφπνπινο
ζεσξνχζε, επίζεο, φηη νη ειιεληθνί ρνξνί ηεο ππαίζξνπ είραλ θζαξεί, γεγνλφο πνπ
νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπο αμίαο. Οη άθνκςεο θηλήζεηο θαη ε «απνπζία
ζχκπησζεο κνπζηθήο θαη ρνξεπηηθήο θξάζεο» ήηαλ νη θπξηφηεξεο απνδείμεηο ηεο
αιινίσζεο. Μάιηζηα, ν ίδηνο αλέιαβε λα απνθαηαζηήζεη ηηο αξρηθέο κνξθέο ησλ
ρνξψλ (Άληδαθα-Βέε 2010: 239-240). Ζ απνθάζαξζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο
αξρεηππηθήο κνξθήο αθνινπζήζεθε θαη απφ ηνπο ιανγξάθνπο, κε ηε κνξθή
δηφξζσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηεο αξρηθήο ηνπο κνξθήο
(Herzfeld 2002 81-84, 151-154, 189-190) .
Οη ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ Λπθείνπ απεπζχλνληαλ θπξίσο ζηελ αζηηθή
ειίη θαη ιάκβαλαλ ρψξα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζε ζέαηξα, φπσο γηα παξάδεηγκα
ην Εάππεην, ην Γεκνηηθφ Θέαηξν, ην Παλαζελατθφ ηάδην, ε Δζληθή Λπξηθή θελή
θ.α. Απηέο νη παξαζηάζεηο δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ζπγθξφηεζεο κηαο ηκαηηνζήθεο
γηα ηελ θάιπςε ησλ ελδπκαηνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Ζ ηειεπηαία αλαπηχρζεθε ράξε
ζηελ παξαρψξεζε ή/θαη αγνξά παιηψλ ελδπκαζηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία «πηζηψλ»
αληηγξάθσλ ελδπκαζηψλ, απφ ην θαιιηηερληθφ ηκήκα ηνπ Λπθείνπ (Μαρά-Μπηδνχκε
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2010: 198). ήκεξα κία κεγάιε ηέηνηα ζπιινγή εθηίζεηαη ζην Μνπζείν Ηζηνξίαο ηεο
Διιεληθήο Δλδπκαζίαο ηνπ Λπθείνπ.
Ζ εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη νη ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο, σο βαζηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, εληείλεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950
(Λνπηδάθε 1999: 209). Ο δεχηεξνο ζχιινγνο, ην Θέαηξν Διιεληθώλ Υνξώλ «Γόξα
ηξάηνπ» (ζην εμήο Θέαηξν) ηδξχζεθε ην 1953. Ζ ηξάηνπ έζεζε σο απνθιεηζηηθφ
ζηφρν «ηε δηαηήξεζε ησλ ρνξψλ ζαλ απφδεημε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο θπιήο»,
κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλα «δσληαλφ κνπζείν» ηνπ ειιεληθνχ ρνξνχ 11. Ζ «θπιή»
είλαη έλαο φξνο πνπ έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο ζηελ αλζξσπνινγία. Ζ ηξάηνπ
ρξεζηκνπνηεί ηε «θπιή», πεξηγξάθνληαο ηνπο Έιιελεο σο κία νκάδα αλζξψπσλ κε
θνηλή βηνινγηθή θαηαγσγή. Ζ «θπιή» απνηέιεζε ηε βηνινγηθή έθθξαζε ηνπ
«έζλνπο» ελψ σο έλλνηεο επηθαιχπηνπλ ε κία ηελ άιιε. Σν Θέαηξν ζπγθξνηήζεθε σο
«επαγγεικαηηθή» νκάδα πνπ ζα πεξηφδεπε ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη
ρνξεπηέο ακείβνληαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παξαζηάζεηο. Ωζηφζν, ε ακνηβή
απηή δελ θαζηζηνχζε ηε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα
(Λνπηδάθε 2010β: 300). Σν Θέαηξν δηαθνξνπνηήζεθε απφ ην Λύθεην σο πξνο ηνλ
ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ρνξψλ. Ζ ηξάηνπ επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ ηδέα ηεο
απζεληηθήο επηηέιεζεο ησλ ρνξψλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, ζηξάθεθε πξνο ηηο
θνηλφηεηεο ηεο ππαίζξνπ, ηηο νπνίεο αληηκεηψπηζε σο ηφπνπο παξαγσγήο θαη
αλαπαξαγσγήο ησλ απζεληηθψλ επηηειέζεσλ. Μάιηζηα, γηα λα πξνζδψζεη θχξνο θαη
απζεληηθφηεηα ζηηο παξαζηάζεηο ηεο, ρξεζηκνπνηνχζε ληφπηνπο ρνξεπηέο. Καηά ηε
γλψκε ηεο, ε ζπκκεηνρή ελφο θαη κφλν ληφπηνπ ρνξεπηή ζηελ ρνξεπηηθή παξάζηαζε,
αξθνχζε γηα λα ηεο πξνζδψζεη ραξαθηήξα απζεληηθήο επηηέιεζεο (Άληδαθα-Βέε
2010: 265). Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρνξεπηηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηνπ Θεάηξνπ, ε ηξάηνπ
ζπγθξφηεζε εξεπλεηηθή νκάδα, πνπ πεξηφδεπζε ζηελ επαξρία, ζπιιέγνληαο ρνξνχο
θαη ελδπκαζίεο. Ζ ίδηα, έρνληαο ζρέζε κε ηνλ θφζκν ηνπ ζεάηξνπ θαη έλα επξχ δίθηπν
ζπλεξγαηψλ, έζεζε σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ελφο ζεαηξηθνχ ρψξνπ γηα ηηο
παξαζηάζεηο ηεο νκάδαο ηεο. Σειηθά, ην 1963 θαηαζθεπάζηεθε έλα αλνηρηφ ζέαηξν,
ζηνλ ιφθν ηνπ Φηινπάππνπ, απνθιεηζηηθά γηα ηηο εθδειψζεηο ηνπ Θεάηξνπ. Οη

11

Ζ Γφξα ηξάηνπ ήηαλ θόξε πξσζππνπξγνύ θαη αδειθή ππνπξγνύ, φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθηπαθή
ζειίδα ηνπ θνξέα Ζ επηζήκαλζε απηή δείρλεη φηη ε παξάδνζε είλαη θάηη πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηνπο
αζηνχο.
http://www.grdance.org/gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54
(ηειεπηαία πξφζβαζε 10/4/2015).
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εθδειψζεηο απηέο απεπζχλνληαλ, θπξίσο, ζε ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαλ ηε ρψξα
(Λνπηδάθε 2010β: 297-299).
Παξάιιεια, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην Θέαηξν ίδξπζε ζρνιή
παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, φπνπ «δηδάζθνληαη νη πην δηαδεδνκέλνη ρνξνί απφ φιεο ηηο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θπζηθά ζηελ πην γλήζηα κνξθή ηνπο»12. Ζ πξνζέγγηζε πνπ
αθνινπζεί ην Θέαηξν είλαη ε εμήο: «Σν πλεχκα ηεο δηδαζθαιίαο είλαη φηη ν ρνξφο
δελ είλαη κφλν θίλεζε. Μαδί κε ηηο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο δίλνληαη πνηθίιεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή, ηελ πεξίζηαζε, ηε κνπζηθή, ηε θνξεζηά θαη άιια
ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εθάζηνηε ρνξφ. Ζ θάζε ζεηξά καζεκάησλ δηαξθεί
έλα ηξίκελν, κε ηξία ηξίκελα αλά έηνο θαη ηξία έηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
θχθινπ. ην ηέινο θάζε ρξνληάο φινη νη καζεηέο δίλνπλ παξάζηαζε, κε ηνπο
νξγαλνπαίρηεο θαη ηηο θνξεζηέο ηνπ Θεάηξνπ» 13. Απηέο νη νκάδεο ηξνθνδνηνχλ ην
ρνξεπηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Θεάηξνπ.
Μεηαμχ ησλ δχν ζπιιφγσλ, ινηπφλ, πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο
απζεληηθφηεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. Γηα ην Λχθεην ε απζεληηθφηεηα ζεκαίλεη
θηλεηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ρνξψλ κε βάζε ηα αξραηνειιεληθά πξφηππα. Γηα ην
Θέαηξν, πάιη, απζεληηθφηεηα είλαη ε πξνβνιή ηεο ηνπηθφηεηαο, κέζσ ηεο ρξήζεο
ληφπησλ ρνξεπηψλ. Απηέο νη δχν δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο ηε δηεθδίθεζεο ηεο
απζεληηθφηεηαο ησλ ρνξψλ, ζπκίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο,
αλάκεζα ζηνλ Πνιίηε θαη ηνλ Κπξηαθίδε. Μπνξνχκε λα ζπκεζνχκε φηη ν πξψηνο
εζηίαδε ζηε ζχλδεζε κε ην αξραηνειιεληθφ παξειζφλ, ελψ ν δεχηεξνο ζηξεθφηαλ
πξνο ηηο ζχγρξνλεο αγξνηηθέο θνηλσλίεο.
Σα δχν ζσκαηεία αληαγσλίδνληαλ ην έλα ην άιιν θαη ζε επίπεδν ρνξεπηηθνχ
ξεπεξηνξίνπ. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ παξαζηάζεσλ εκπινχηηδαλ ην ρνξεπηηθφ
ξεπεξηφξην ησλ νκάδσλ ηνπο, κέζσ νξγάλσζεο εξεπλεηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ
χπαηζξν. Μάιηζηα, ζην πιαίζην ελφο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, νη δχν θνξείο
δηεθδηθνχζαλ ηελ παηξφηεηα ηεο αλαθάιπςεο θαη ην δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο
«ρξήζεο» νξηζκέλσλ ρνξψλ. Ζ ηξάηνπ, ηδηαίηεξα, απαγφξεπε ηηο δηαξξνέο ρνξψλ
πξνο ην Λχθεην. Μάιηζηα, θαηεγνξνχζε ην Λχθεην πσο «θιέβεη ηνπο ρνξνχο ηεο»
(Λνπηδάθε 2010: 301). Πάλησο, απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δχν ζπιιφγσλ
12

http://www.grdance.org/gr/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=2
(ηειεπηαία πξφζβαζε 10/4/2015).
13

http://www.grdance.org/gr/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=2
(ηειεπηαία πξφζβαζε 10/4/2015).
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ήηαλ λα ζπγθεληξσζεί έλαο κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηαθνχ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ, ην
νπνίν ιεηηνχξγεζε σο πξφηππν θαη γηα άιινπο ζπιιφγνπο. Σν πιηθφ απηφ βξίζθεηαη
ζήκεξα ζηα θηήξηα ησλ δχν ζπιιφγσλ ζηελ Αζήλα.
Σν γεγνλφο φηη νη παξαδνζηαθνί ρνξνί εληάρζεθαλ ζηηο πξαθηηθέο ησλ
ζπιιφγσλ, επέθεξε αιιαγέο ηφζν ζηε κνξθή φζν θαη ζην λφεκα ησλ ρνξψλ. Έηζη, νη
ζχιινγνη αληηκεησπίδνληαη σο πιαίζην αλάιπζεο ηεο ζπλέρεηαο θαη ηνπ
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρνξνχ θαη ησλ ζχγρξνλσλ εθδνρψλ ησλ παξαδνζηαθψλ
ρνξψλ (Λνπηδάθε 1999: 229). Ζ δηδαζθαιία έρεη αλαηεζεί ζηνπο ρνξνδηδαζθάινπο,
πνπ αλαιακβάλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην ππεξηνπηθφ ρνξεπηηθφ ξεπεξηφξην ησλ
ζπιιφγσλ ζηνπο νπνίνπο δηδάζθνπλ. ινη απηνί νη ζχιινγνη ζπγθξνηνχλ έλα κεγάιν
δίθηπν, πνπ απιψλεηαη ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. Έηζη,
δηακνξθψλνπλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, κηα θαληαζηαθή θνηλόηεηα14, ηελ νπνία, νη
άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ηελ νλνκάδνπλ «ρνξεπηηθή
θνηλφηεηα» ή «ρψξν ηεο «παξάδνζεο».

2.3 Φνιθιόξ θαη παξάδνζε: όηαλ ε παξάδνζε γίλεηαη πξόβιεκα.
Οη δχν θνξείο, ζηνπο νπνίνπο αλαθέξζεθα παξαπάλσ, απνηέιεζαλ πξφηππν
γηα πνιινχο ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο. ήκεξα, απφ ηα δχν ζσκαηεία, ην Θέαηξν έρεη
ράζεη έλα κέξνο ηεο θήκεο ηνπ κέζα ζηε «ρνξεπηηθή θνηλφηεηα». Ζ αηηία αθνξά ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ ρνξεπηηθψλ επηηειέζεσλ ηνπ Θεάηξνπ σο κε απζεληηθέο. Ζ εηζαγσγή
ζεαηξηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ απφδνζε ησλ ρνξψλ, θπξίσο κε ηε κνξθή ρνξνγξαθηψλ,
έρεη πξνθαιέζεη ηελ έληνλε θξηηηθή ησλ ρνξνδηδαζθάισλ θαη ησλ ρνξεπηψλ εθηφο
Θεάηξνπ. Ζ θξηηηθή απηή επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ην επηρείξεκα φηη ην Θέαηξν
«κεηέηξεςε ηνπο ρνξνύο ζε θηελό ηνπξηζηηθό πξντόλ». Οη ηνπξίζηεο, σο αλεηδίθεπην
θνηλφ, θηάλνπλ ζην Θέαηξν γηα λα «θαηαλαιψζνπλ» ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ, ζαλ
λα πξφθεηηαη γηα «εμσηηθφ πηάην». Οη θαζεκεξηλέο παξαζηάζεηο, ε (ρακειή) ακνηβή
ησλ ρνξεπηψλ θαη ε ζχλζεζε ηνπ θνηλνχ είλαη ζηνηρεία πνπ «κνιχλνπλ» ηνλ
παξαδνζηαθφ ρνξφ κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, δειαδή κε
14

Ζ έλλνηα «θαληαζηαθέο θνηλφηεηεο» ε νπνία εηζήρζε απφ ηνλ Μπέλεληηθη Άληεξζνλ, πεξηγξάθεη
νκάδεο αλζξψπσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ζπλαλήθεηλ, κέζσ ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη φρη
επεηδή γλσξίδνπλ πξνζσπηθά ν έλαο ηνλ άιινλ. Μέζσ απηψλ ησλ νκάδσλ, εγθαζίζηαληαη ζρέζεηο, πνπ
ζπιιακβάλνληαη «κ‟ έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν – σο ζπγγεληθά θαη πειαηεηαθά δίθηπα» (1997 [1983]: 2627).
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ζηνηρεία πνπ απέρνπλ πνιχ απφ ηελ παξαδνζηαθή νηθνλνκία. Έλα άιιν δήηεκα πνπ
ηίζεηαη απφ ηελ νπηηθή πεξί απνπιαηζίσζεο ηεο παξάδνζεο, αθνξά ζηελ θάζε είδνπο
εκπνξηθή

εθκεηάιιεπζε ηεο παξάδνζεο15. Δδψ ζπλαληάκε έλα αθφκα θξηηήξην

απζεληηθφηεηαο πνπ αθνξά ζηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηελ παξάδνζε θαη ηελ
νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Απηή ε επηθξηηηθή ζηάζε, ζπλνςίδεηαη ζηελ αηζζεηηθή
αμηνιφγεζε ηεο παξάζηαζεο σο θαθφγνπζηε, θξίζε πνπ εθθξάδεηαη κε ηνλ φξν
«Φνιθιφξ» (Folklore).
Folklore (folk = ιαφο lore = ζχλνιν γλψζεσλ, κάζεζε) είλαη ν δηεζλήο φξνο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιανγξαθία, ελψ ην πεξηερφκελν ηνπ παξνπζηάδεη
δηαθνξνπνηήζεηο ζε δηαθξηηά γεσγξαθηθά θαη εζληθά πιαίζηα (Παπαπαχινπ 2010:
90). ηελ Διιάδα, ν παξαπάλσ φξνο λνεκαηνδνηήζεθε κε ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο.
χκθσλα κε ην Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γεσξγίνπ Μπακπηληψηε
(2002: 1893), ην θνιθιφξ έρεη δπν νξηζκνχο: Πξψηνλ, είλαη «ην ζχλνιν ησλ
εθδειψζεσλ ηνπ ιατθνχ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ· νηηδήπνηε απνηειεί ζχκβνιν ηεο
επηζηήκεο ηεο ιανγξαθίαο». Γεχηεξνλ, είλαη έλαο φξνο κεησηηθόο πνπ ζεκαίλεη «ηελ
θαθφγνπζηε αηζζεηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηθαλεηαθή κίκεζε πξνηχπσλ απφ ηνλ
παξαδνζηαθφ ιατθφ πνιηηηζκφ». Απφ ηνπο δχν νξηζκνχο, ζα καο απαζρνιήζεη κφλν ν
δεχηεξνο. Ο πξψηνο δελ θαίλεηαη λα έρεη ζεκαζία ζε επίπεδν θαζεκεξηλνχ ιφγνπ,
αθνχ γηα ην πεξηερφκελν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «παξάδνζε». Δπηπιένλ, γηα
ηνπο αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξάδνζε, ε δεχηεξε εθδνρή ηνπ φξνπ είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Φνιθιφξ είλαη, ινηπφλ, φ,ηη παξηζηάλεη φηη είλαη παξάδνζε,
αιιά δελ είλαη. Ο Κάβνπξαο (2010: 29-35) εξκελεχεη ηελ επηθξάηεζε ηεο δεχηεξεο
εθδνρήο ηνπ φξνπ, κέζα απφ ηε ζεκαζία πνπ απέθηεζε ζηελ Διιάδα ε ιανγξαθηθή
ζεψξεζε ηεο παξάδνζεο. Ζ ιανγξαθηθή ζπλεγνξία πξνζέδηδε θχξνο θαη απζεληηθφ
ραξαθηήξα ζηα θαηλφκελα πνπ πεξηέγξαθε. Έηζη, ν κε ειιεληθφο φξνο folklore,
ππνζηαζηνπνηήζεθε σο ν «άιινο» ηεο ιανγξαθίαο. Ο Κάβνπξαο ππνζηεξίδεη φηη ε
«αμηνινγηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηε ιανγξαθηθή θαη ζηε κε ιανγξαθηθή ζεψξεζε, σο
νξζή θαη εζθαικέλε θξίζε αληίζηνηρα», απνδφζεθε κε ηνλ φξν «θνιθιφξ». Ο ίδηνο
εμεηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνιθιφξ κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε παξαζηαζηαθψλ
επηηειέζεσλ παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θαη δηαπηζηψλεη φηη πξνθχπηνπλ δχν εηδψλ

15

Ο Παχινο Κάβνπξαο (2010: 36-37) εμεηάδνληαο φςεηο ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο, αλαθέξεη φηη,
ζχκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο, ε αξλεηηθή θφξηηζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζρεηίδεηαη κε αληηιήςεηο,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζκνχ, ε παξάδνζε νκνγελνπνηείηαη,
απνραξαθηεξίδεηαη θαη εηζάγεηαη ζηελ αγνξά σο εκπφξεπκα θαη κέζν απφθηεζεο θέξδνπο.
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επηηειέζεηο:

νη

«αιεζνθαλείο»,

«πςειήο»

αηζζεηηθήο

επηηειέζεηο

θαη

νη

«θαθφγνπζηεο», «επηθαλεηαθέο» επηηειέζεηο.
Ζ Μαξία Παπαπαχινπ (2010: 91-92) δηαθξίλεη ην θνιθιφξ, σο ζπλεθδνρή ηεο
παξάδνζεο, απφ ηνλ θνιθινξηζκφ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ν θνιθινξηζκφο ζπληζηά
πξαθηηθή απνπιαηζίσζεο, επηιεθηηθήο δηαρείξηζεο θαη επαλαλνεκαηνδφηεζεο ηεο
παξάδνζεο. Ζ ζέζε απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο θνπηέξε-Γηδαζθάινπ
(1996) ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο αλαβίσζεο ησλ ιατθψλ δξψκελσλ, πνπ αλαθέξζεθαλ
ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Σν δήηεκα ηεο απνπιαηζίσζεο αθνξά ζηελ απφζπαζε
ηεο παξάδνζεο

απφ ην αξρηθφ ρσξνρξνληθφ ηεο πιαίζην. Έηζη, πξνθχπηνπλ δχν

εθδνρέο ηεο παξάδνζεο: ε πξφηππε κνξθή θαη ε απνκίκεζε. χκθσλα κε ηελ
θνπηέξε-Γηδαζθάινπ, νη αλαβηψζεηο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε απζεληηθέο,
θαζψο είλαη επηιεθηηθέο, έρνπλ παξαρζεί ζε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ
πιαίζην θαη, επηπιένλ, νη αλάγθεο ηεο αλαβίσζήο ηνπο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο αλάγθεο
πνπ νδήγεζαλ ζηελ αξρηθή ηνπο εκθάληζε. Ο Κάβνπξαο (2000) ρξεζηκνπνηεί ην
παξάδεηγκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ γιεληηνχ ζηε Λέζβν θαη ππνζηεξίδεη φηη ε
ρξνληθή απνπιαηζίσζε ηνπ γιεληηνχ -δειαδή ε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ- νδήγεζε ζε
έλαλ δνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Απηφο αθνξά ζηε κεηάβαζε απφ ηελ «δηαινγηθή» πξνο
ηε «κνλνθσληθή» επηηέιεζε, κε ηελ πξψηε λα παξάγεη ην γιέληη κε ηνπο ζεαηέο θαη ηε
δεχηεξε γηα ηνπο ζεαηέο. Γηα ηνλ Κάβνπξα, σζηφζν, απηφ δελ ζπληζηά παξάγνληα
απνπιαηζίσζεο, αιιά κεηαζρεκαηηζηηθή δξάζε ζην παξφλ.
Ωζηφζν, ην θνιθιφξ δελ αθνξά κφλν ηηο παξαζηάζεηο ρακειήο αηζζεηηθήο.
Οη παξαζηάζεηο πςειψλ θαιιηηερληθψλ πξνζδνθηψλ κε ηελ πηνζέηεζε πεξίηερλσλ
ζεαηξηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Λπθείνπ,
ραξαθηεξίδνληαη, επίζεο, θνιθινξηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, νη
πιεξνθνξεηέο κνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο φξνπο «κπαιεηίζηεο» θαη «κπαιαξηλίηνο»,
ηνπο νπνίνπο απέδηδαλ ζε ρνξεπηέο πνπ πηνζεηνχλ πεξίηερλα θαιιηηερληθά ζηνηρεία
ζηελ απφδνζε ησλ ρνξψλ. Ζ εηδηθή αλαθνξά ζην κπαιέην ζρεηίδεηαη κε ηε ζεψξεζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρνξεπηηθνχ είδνπο, σο ην απφιπην ρνξεπηηθφ παξάγσγν ηνπ
δπηηθνχ πνιηηηζκνχ (Kealiinohomoku, 2001) θαη σο «γπλαηθείν» είδνο. Έηζη, φπνηνο
πηνζεηεί ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζην κπαιέην, κνιύλεη ηνλ παξαδνζηαθφ ρνξφ κε
λεσηεξηθά ζηνηρεία. Με αλάινγν ηξφπν, νη ρνξεπηέο αληηδξνχλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο
πξαθηηθήο ησλ ρνξνγξαθηψλ, πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, παξαπέκπεη ζηα
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βαιθαληθά ζπγθξνηήκαηα παξαδνζηαθψλ ρνξψλ16. Οη ρνξεπηηθέο παξαζηαζηαθέο
επηηειέζεηο ησλ βαιθαληθψλ ζπγθξνηεκάησλ έρνπλ ππνζηαζηνπνηεζεί σο κέηξν
ζχγθξηζεο γηα ηηο παξαζηάζεηο ειιεληθψλ ρνξψλ. Σα βαιθαληθά «κπαιέηα» ή ην
βαιθαληθφ «θνιθιφξ» αθνξνχλ ζηηο επηηειέζεηο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ κε ρξήζε
ρνξνγξαθηψλ. Ζ ρξήζε ρνξνγξαθηψλ γηα ηηο επηηειέζεηο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ,
πεξηγξάθεηαη κε φξνπο, ζρεδφλ «εγθιεκαηηθνχο». Έηζη, κέζα απφ ηηο ρνξνγξαθίεο ε
παξάδνζε εκθαλίδεηαη λα βηάδεηαη, λα θαθνπνηείηαη, αθφκα θαη λα δνινθνλείηαη.
Παξαθάησ, παξαζέησ έλα κηθξφ απφζπαζκα απφ ην άξζξν κε ηίηιν «ν βηαζκόο ηεο
παξάδνζεο ζην όλνκα ηνπ θνιθιόξ», ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζε λεαληθφ, ελεκεξσηηθφ
ηζηφηνπν (blog)17. Ζ ζπληάθηξηα επηθεληξψλεηαη ζηηο ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο,
θαηαθξίλνληαο ηνπο ηξφπνπο επηηέιεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, απφ ρνξεπηηθέο
νκάδεο ζπιιφγσλ:
«[ε]θεί έξρεηαη ε επζχλε ησλ κεγάισλ ζπιιφγσλ. Απηνί πνπ πξέπεη λα δψζνπλ
ην παξάδεηγκα ηεο ζσζηήο απφδνζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ αιιά θαη
γεληθφηεξα ηεο παξάδνζεο, αθξνβαηνχλ επηθίλδπλα αλάκεζα ζην ηνπξηζηηθφ
θνιθιφξ θαη ην ηζίξθν. Άληξεο λα ζεθψλνπλ ζηα ρέξηα ηηο γπλαίθεο, γπλαίθεο
λα ρνξεχνπλ αληξηθνχο ρνξνχο κε φια ηα θαζίζκαηα, άγξηα ρνξνπεδεηά πνπ
ζπκίδνπλ άιιεο βαιθαληθέο γεηηνληθέο ρψξεο, γπλαίθεο βακκέλεο θαη
ρηεληζκέλεο ζαλ λα βγαίλνπλ ζηελ πίζηα»18.
ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ην θνιθιφξ παξνπζηάδεηαη σο αιινίσζε, κε
πνιιαπιέο εθδνρέο. Έηζη, άιινηε εκθαλίδεηαη σο ηζίξθν, άιινηε σο ππέξβαζε ησλ
έκθπισλ ρνξεπηηθψλ ξφισλ θαη άιινηε σο παξαβίαζε ησλ εζληθά απνδεθηψλ
θηλεηηθψλ επηηειέζεσλ. Σέινο, εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή πηνζέηεζεο λεσηεξηθψλ
αηζζεηηθψλ επηινγψλ, φπσο είλαη ηα ζχγρξνλα ρηελίζκαηα θαη ην καθηγηάδ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμφδνπο δηαζθέδαζεο ζε λπρηεξηλά θέληξα
δηαζθέδαζεο.
Κνηηάδνληαο ην δήηεκα ηνπ θνιθιφξ απφ κηα πην δπλακηθή νπηηθή ζα
κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη, θαζψο πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ
θνιθιφξ, δηακνξθψλνληαη θαη λέεο εθδνρέο ηεο παξάδνζεο. Απηφ, ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο, ζεκαίλεη φηη απέλαληη ζην θαιιηηερληθφ θνιθιφξ, γηα παξάδεηγκα, ε
16

Ζ πξαθηηθή απηή πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην Λχθεην ησλ Διιελίδσλ Αζελψλ (ΆληδαθαΒέε 2010: 262).
17
Αλ θαη ην άξζξν απηφ πξσηνδεκνζηέπηεθε 15/7/2012, αλαδεκνζηεπφηαλ ζπρλά, γηα πεξηζζφηεξν
απφ έλαλ ρξφλν, ελψ ζρνιηάζηεθε εθηελψο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (θπξίσο ζην facebook).
18
http://www.neolaia.gr/2013/07/15/viasmos-paradosis-folklor/. Σειεπηαία πξφζβαζε: 12/3/2014.
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παξάδνζε πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ιηγφηεξν θαιιηηερληθή. Άιιεο θνξέο, πάιη, ζεκαίλεη
πσο πξέπεη λα αλαβαζκίδεηαη αηζζεηηθά γηα λα απνθεχγεηαη ε ηαχηηζε κε ην
θνιθιφξ. ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ δελ είλαη κφλν ε παξάδνζε πνπ νξίδεη
ην θνιθιφξ, αιιά θαη ην αληίζεην. Έηζη, παξάδνζε είλαη -ή ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα
είλαη- φ,ηη δελ είλαη κπαιέην, φ,ηη δελ είλαη πίζηα, φ,ηη δελ είλαη βαιθαληθφ θ.ν.θ.
Μάιηζηα, είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ φηη, απφ ηηο ζπδεηήζεηο κνπ κε ηνπο
ρνξνδηδαζθάινπο, πξνέθπςε φηη ζηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ε κνξθή ησλ
παξαζηαζηαθψλ

επηηειέζεσλ

ησλ

παξαδνζηαθψλ

ρνξψλ,

κεηαζρεκαηίζηεθε

ζεκαληηθά, ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηα βαιθαληθά ζπγθξνηήκαηα. Σν
ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην γεγνλφο πσο ε ίδηα ε παξάδνζε
κεηαζρεκαηίδεηαη ζπλερψο κέζα απφ ην θνιθιφξ.
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3. Οη ρνξεπηηθνί ζύιινγνη ηεο Θεζζαινλίθεο: Σν παξάδεηγκα ηεο Παρέας

3.1 ηνηρεία ιεηηνπξγίαο ησλ ρνξεπηηθώλ ζπιιόγσλ ηεο Θεζζαινλίθεο.
ηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα πνιπάξηζκνη ρνξεπηηθνί ζχιινγνη. Γηα
ηνπο ζπιιφγνπο ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά θαη ν φξνο «ζσκαηείν». Οη ζχιινγνη
απηνί ζπζηήλνληαη θαηφπηλ ηδησηηθήο ή δεκνηηθήο πξσηνβνπιίαο. Σα ρνξεπηηθά
ζσκαηεία απνηεινχλ ζπιινγηθέο ελψζεηο αλζξψπσλ, πνπ «έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
κέινπο θαη αλαπηχζζνπλ εζεινληηθή δξάζε θαη παξνπζία. Ζ δξαζηεξηφηεηά ηνπο
έρεη λνκηθή ππφζηαζε, πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα λνκηθφ έγγξαθν (θαηαζηαηηθφ) θαη
θαζνδεγείηαη απφ κηα ζπιινγηθά εθιεγκέλε νκάδα αηφκσλ ζε πξνθαζνξηζκέλα
αμηψκαηα19» (Μάλνο 2010: 224-224). ηα θαηαζηαηηθά, σο ζθνπνί ίδξπζεο ησλ
ζπιιφγσλ αλαθέξνληαη «ε γλσξηκία ησλ κειψλ, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ,
δεζκψλ θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ, ε ζπλέρηζε ησλ παξαδφζεσλ, εζψλ θαη
εζίκσλ, ε ζπγθέληξσζε ιανγξαθηθνχ, γισζζνινγηθνχ πιηθνχ, θσηνγξαθηψλ θαη ε
αμηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε απηψλ» (Υαηδεηάθε-Καςσκέλνπ 2002: 374).
Οη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ησλ ρνξεπηηθψλ ζπιιφγσλ εληνπίδνληαη γχξσ απφ
ηηο πξαθηηθέο ηεο εθκάζεζεο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο
εθδειψζεσλ. Άιισζηε, ε δεκφζηα εηθφλα ησλ ζπιιφγσλ εθθξάδεηαη, θπξίσο, κε ηε
κνξθή ρνξεπηηθψλ παξαζηάζεσλ. Ζ ζεκαζία ησλ ρνξεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζηε
ιεηηνπξγία ησλ ζπιιφγσλ, απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα κέιε ηνπο
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «ρνξεπηηθφ», φηαλ αλαθέξνληαη ζηνλ ζχιινγν (π.ρ. «ζε απηό
ην ρνξεπηηθό ρνξεύσ ηξία ρξόληα»).
Σε δηδαζθαιία ησλ ρνξψλ θαη ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ αλαιακβάλνπλ νη
ρνξνδηδάζθαινη, ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά παξαθάησ. ην ζεκείν απηφ
ζα αξθεζηνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε επηινγή ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθή γηα έλαλ ζχιινγν. Οη ρνξνδηδάζθαινη, αλάινγα κε ηε θήκε ηνπο,
απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηνπο ρνξεπηέο - καζεηέο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ
ρνξνδηδαζθάισλ είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρνξεπηηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηνπ ζπιιφγνπ, ε
εμαζθάιηζε ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο ζπιιφγνπο, ε ζπκκεηνρή ησλ ρνξεπηηθψλ
νκάδσλ ζε παξαζηάζεηο θαη ν εθνδηαζκφο ησλ παξαπάλσ νκάδσλ κε ηηο ελδπκαζίεο
πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε παξάζηαζε. Οη ρνξνδηδάζθαινη, πξνθεηκέλνπ λα
19

πλήζσο πξφθεηηαη γηα ηηο εμήο ζέζεηο: πξφεδξνο, αληηπξφεδξνο, γξακκαηέαο, ηακίαο θαη κέιε.
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αληαπνθξηζνχλ ζηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπο, δεκηνπξγνχλ δίθηπα ζπλεξγαζίαο
κε δαζθάινπο άιισλ ζπιιφγσλ. Μέζσ απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ νη ζχιινγνη, κέζσ
ηνπ δαζθάινπ, αληαιιάζζνπλ ελδπκαζίεο θαη πξνζθιήζεηο γηα ζπκκεηνρέο ζε
κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο. Απφ απηέο ηηο αληαιιαγέο δεκηνπξγνχληαη ακνηβαίεο
ππνρξεψζεηο. Ζ πξαθηηθή απηή ζπκίδεη ηηο ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Γψξνπ ηνπ Marcel
Mauss (1979 [1923]), δειαδή ηεο πξνζθνξάο, ηεο απνδνρήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο
ππνρξέσζεο θαη ηεο αληαπόδνζεο. Κάζε θνξά πνπ έλαο ζχιινγνο απνδέρεηαη κηα
πξφζθιεζε, πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη θαη θηινμελία, δεζκεχεηαη κε ηελ ππνρξέσζε
αληαπφδνζεο ηεο πξφζθιεζεο. Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ είλαη ην γεγνλφο φηη νη
δάζθαινη δεκηνπξγνχλ νπαδνχο θαη θνηλφ (Λνπηδάθε 1999: 229). Οη νπαδνί είλαη
ρνξεπηέο πνπ αθνινπζνχλ ηνλ δάζθαιν ζε θάζε ζχιινγν πνπ δηδάζθεη. Οη ρνξεπηέο
απηνί παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν σο «ρνξεπηέο ηνπ δαζθάινπ» θαη ιηγφηεξν σο
«ρνξεπηέο ηνπ ζπιιφγνπ».
Ζ έδξα ησλ ζπιιφγσλ βξίζθεηαη ζε ηδηφθηεηνπο ή ελνηθηαζκέλνπο ρψξνπο
αιιά θαη ζε ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη δσξεάλ απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο ή απφ ηηο
δηνηθήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη ηειεπηαίνη είλαη, ζπλήζσο, ρψξνη γπκλαζηεξίσλ ή
αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ. Ζ πξφζβαζε ζε απηνχο ηνπο
ρψξνπο εμαζθαιίδεηαη ράξε ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, κε
ηηο ηνπηθέο αξρέο ή κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ.
ηα θαηαζηαηηθά αλαγξάθεηαη, ζπλήζσο, φηη νη ζχιινγνη είλαη θνξείο «κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα». Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο δελ απαηηεί θάπνηα δεμηφηεηα,
αιιά πξνυπνζέηεη εγγξαθή ζηνλ ζχιινγν. Ζ εγγξαθή ζπλεπάγεηαη, ζρεδφλ πάληα,
ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κεληαίαο ρξεκαηηθήο ζπλδξνκήο. Ζ ζπλδξνκή, ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο ζπιιφγνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, θπκαίλεηαη απφ πέληε εψο δέθα επξψ,
πνζφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηα πάγηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ζπιιφγνπ. Σν πνζφ απηφ
ραξαθηεξίδεηαη, ζπλήζσο, «ζπκβνιηθφ», ππνλνψληαο φηη δελ πξφθεηηαη γηα
νηθνλνκηθή ππνρξέσζε20, αιιά, θαηά θάπνην ηξφπν, γηα εζεινληηθή ζπλεηζθνξά ζηα
έμνδα ηνπ ζπιιφγνπ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα δηαηεξήζεη ηελ απηνλνκία ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πνιινί ζχιινγνη παξέρνπλ έθπησζε γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο κειψλ,
φπσο είλαη νη θνηηεηέο, νη άλεξγνη θαη ηα κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα
νηθνγέλεηα. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη αξθεηά ζπρλέο. Οη θνηηεηέο απνηεινχλ έλα
πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. Δπηπιένλ, πνιιά κέιε λεαξήο ειηθίαο
20

Έηζη απνθξχπηεηαη ε πηζαλφηεηα θάπνηνπ «νηθνλνκηθνχ» ζπκθέξνληνο» πνπ εκπιέθεη ην ρξήκα ζηηο
δηάθνξεο ζπλαιιαγέο (Bourdieu 2006 [1980]: 186).
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βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σέινο, αξθεηνί
γνλείο ζπλεζίδνπλ λα εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα παηδηθά ηκήκαηα, ελψ νη ίδηνη
ζπκκεηέρνπλ ζηα ηκήκαηα ελειίθσλ.
Μία απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπιιφγσλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία
ηκαηηνζήθεο. Ζ ηκαηηνζήθε απνηειείηαη απφ αληίγξαθα ελδπκαζηψλ, γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη, σο πξφηππα, παιηέο ελδπκαζίεο ή/θαη
θσηνγξαθηθφ πιηθφ21. Ζ επζχλε απηή αλαηίζεηαη ζε κέιε πνπ «πηάλεη ην ρέξη ηνπο» ή
ζε επαγγεικαηίεο22 πνπ θαηαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο. Έλα ζηνηρείν
χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηα κέιε ησλ ζπιιφγσλ είλαη ην πφζν πηζηά είλαη απηά ηα
αληίγξαθα. Έηζη, φζν πεξηζζφηεξν κνηάδνπλ κε ηα πξφηππα ηφζν πην πηζηά
ζεσξνχληαη. Σν δήηεκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαζψο νη ελδπκαζίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξαζηάζεηο εληζρχνπλ ή κεηψλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ρνξεπηηθψλ επηηειέζεσλ, σο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απζεληηθέο. παληφηεξα, νη
ζπιινγέο ησλ ηκαηηνζεθψλ πεξηιακβάλνπλ παιηέο ελδπκαζίεο, ηηο νπνίεο ηα κέιε
απνθαινχλ «απζεληηθέο». Οη ηειεπηαίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπλήζσο, ζε
παξαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κελ αιινησζνχλ. Αληίζεηα, θπιάζζνληαη ζε ληνπιάπεο
ή επηδεηθλχνληαη ζε εηδηθέο πξνζήθεο.
Ζ δεκηνπξγία ηκαηηνζήθεο είλαη δεηνχκελν γηα πνιινχο ζπιιφγνπο. Μηα
πινχζηα ηκαηηνζήθε εθνδηάδεη ηε ρνξεπηηθή νκάδα κε ηηο ελδπκαζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα θάζε παξάζηαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, νη ζχιινγνη νθείινπλ
λα δαλεηζηνχλ ή λα λνηθηάζνπλ ελδπκαζίεο. ζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ελδπκαζηψλ,
γηα ηνπο ρνξεπηέο θαη ηνπο δαζθάινπο είλαη ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη
«θνξεζηά» ή «παξαδνζηαθή ελδπκαζία», ελψ ν φξνο «ζηνιή» ζεσξείηαη
πξνζβιεηηθφο. πσο ζπλήζσο ηζρπξίδνληαη, «ζηνιέο θνξάλε νη ππξνζβέζηεο θαη ηα
θαξλαβάιηα».
ρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε θάπνηνπο ρνξεπηηθνχο
ζπιιφγνπο ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα εθκάζεζεο παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ,
ρνξσδίεο θαη ζεαηξηθέο νκάδεο. ηηο νκάδεο απηέο ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ησλ
ρνξεπηηθψλ νκάδσλ (ελήιηθεο θαη παηδηά) ή άιια κέιε πνπ εγγξάθνληαη, κε κνλαδηθφ
ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνηα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. ε νξηζκέλεο
21

Ζ Νάληηα Μαρά-Μπηδνχκε (2010: 198), ζηελ αλάιπζή ηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηκαηηνζήθεο ηνπ
Λπθείνπ Διιελίδσλ Αζελψλ, αλαθέξεη φηη ε πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο εθαξκνδφηαλ ζην Λχθεην απφ
ην 1914.
22
Τπάξρνπλ πνιιά εξγαζηήξηα ξαπηηθήο, πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θαηαζθεπή
παξαδνζηαθψλ ελδπκαζηψλ.
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πεξηπηψζεηο, νη παξαπάλσ νκάδεο ζπλεξγάδνληαη κε ηε ρνξεπηηθή νκάδα, γηα ηε
δηνξγάλσζε

παξαζηάζεσλ.

Ωζηφζν,

απηέο

νη

δξαζηεξηφηεηεο

ζεσξνχληαη

δεπηεξεχνπζεο θαη πεξηθεξεηαθέο σο πξνο ηελ θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ είλαη ε
εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη ε δηνξγάλσζε κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ.
ηηο ρνξεπηηθέο νκάδεο, ηα κέιε είλαη ελήιηθεο θαη παηδηά, πνπ θαηαηάζζνληαη βάζεη
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ23, ζηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπιιφγνπ. Απφ ηα ηκήκαηα
απηά, γηα ηα νπνία γίλεηαη εθηελήο ιφγνο ζην επφκελν θεθάιαην, ην πην ζεκαληηθφ
ζεσξείηαη ην «ηκήκα ησλ παξαζηάζεσλ» ή αιιηψο «κεγάιν ηκήκα». Σν ηκήκα απηφ
εθπξνζσπεί ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ ζπιιφγνπ, ελψ ηα ππφινηπα ηκήκαηα
ηξνθνδνηνχλ κε ρνξεπηέο ην κεγάιν ηκήκα ή εληζρχνπλ ηελ αξηζκεηηθή δχλακε ηνπ
ζπιιφγνπ.
Μεηαμχ ησλ ζπιιφγσλ ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε, νη «κεγάινη» θαη νη
«κηθξνί» ζχιινγνη. Απηή ε δηάθξηζε ιεηηνπξγεί ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ
κειψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ησλ ζπιιφγσλ σο ζεκαληηθέο ή ιηγφηεξν
ζεκαληηθέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο «κεγάινπ» ζπιιφγνπ είλαη ν πςειφο αξηζκφο
κειψλ (πάλσ απφ 100 κέιε), ε ιεηηνπξγία παηδηθψλ ηκεκάησλ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε
ησλ «κεγάισλ» ηκεκάησλ, ε παξνπζία ελφο θαηαμησκέλνπ ρνξνδηδαζθάινπ, ε
ζεζκνζεηεκέλε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε «ζεκαληηθέο»
εθδειψζεηο, εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξνζδίδνπλ έλαλ
πεξηζζφηεξν

επαγγεικαηηθφ

ραξαθηήξα

ζηα

«κεγάια»

ρνξεπηηθά

θαη

ηα

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα «κηθξά» ρνξεπηηθά, πνπ εθθξάδνπλ κηα πην εξαζηηερληθή
πξνζέγγηζε ηνπ ρνξνχ.
Οη ζχιινγνη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχνπλ ρνξεπηέο, θξνληίδνπλ λα
εληζρχνπλ ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπο κε ζπκκεηνρή ζε ζεκαληηθέο εθδειψζεηο θαη ηε
δηνξγάλσζε εθδξνκψλ θαη ηαμηδηψλ. εκαληηθέο είλαη νη εθδειψζεηο πνπ
δηνξγαλψλνληαη απφ «κεγάινπο» ζπιιφγνπο, ζε ρψξνπο πνπ δηαζέηνπλ θήκε θαη
αίγιε (Μέγαξν Μνπζηθήο, Θέαηξα θ.ιπ). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ δηεπθνιχλεη ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ησλ
ζπιιφγσλ. Οη πεξηζζφηεξνη ζχιινγνη δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζηα θνηλσληθά δίθηπα
θαη θπξίσο ζην Facebook θαη ζην Youtube. Δθεί πξνβάιινληαη νη δξάζεηο ηνπ
ζπιιφγνπ κέζσ θσηνγξαθηψλ, βίληεν, αλαθνηλψζεσλ θ.ά.

23

Γηα ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ρνξεπηψλ ζε ηκήκαηα, ζα γίλεη ιφγνο παξαθάησ.
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Απφ ηελ άιιε, νη ρνξεπηέο επηιέγνπλ έλαλ ζχιινγν, ιακβάλνληαο ππφςε κηα
ζεηξά απφ θξηηήξηα, φπσο ην «κέγεζνο» θαη ηε θήκε ηνπ ζπιιφγνπ, ηελ
αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ
εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη ν ζχιινγνο. Σν ρνξεπηηθφ ξεπεξηφξην θαη ε
εμεηδίθεπζε ηνπ ζπιιφγνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρνξνχο απνηειεί, επίζεο, έλα ηζρπξφ
θίλεηξν γηα ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο
καζεηέο είλαη ε δηνξγάλσζε ηαμηδηψλ. Σα ηαμίδηα δηνξγαλψλνληαη, ζπλήζσο, κε
ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ζε ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο. Σν θφζηνο ησλ ηαμηδηψλ απηψλ είλαη,
ζπλήζσο, αξθεηά ρακειφ, σζηφζν, ν

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη

πεξηνξηζκέλνο. Πξνηεξαηφηεηα ζε απηά ηα ηαμίδηα έρνπλ ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ θαη
κφλν εάλ κείλνπλ θελέο θάπνηεο ζέζεηο, πξνζθαινχληαη θίινη θαη ζπγγελείο ησλ
κειψλ. Δπηπξφζζεηνη ιφγνη γηα ηελ επηινγή ελφο ζπιιφγνπ είλαη ε ζπκκεηνρή θίισλ
θαη ζπγγελψλ, ε ηνπνζεζία ηνπ ζπιιφγνπ (ζπρλά πξνηηκψληαη νη ζχιινγνη ηεο
γεηηνληάο).

3.1.1 Σα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ρνξεπηώλ, ζηα ηκήκαηα ηνπ ζπιιόγνπ.
Σα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ, κε ηελ εγγξαθή ηνπο, εληάζζνληαη ζηα δηάθνξα
ηκήκαηα ησλ ρνξεπηηθψλ νκάδσλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηε ρνξεπηηθή ηθαλφηεηα
θαη, ελίνηε, ην θχιν. Οη πεξηζζφηεξνη ζχιινγνη δηαζέηνπλ παηδηθά ηκήκαηα ηα νπνία
δηαρσξίδνληαη, ζπλήζσο, ζε ηκήκαηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πξνεθεβηθά θαη εθεβηθά
ηκήκαηα. Ζ έληαμε ζηα ηκήκαηα απηά γίλεηαη κε ειηθηαθά θξηηήξηα θαη έρεη σο ζηφρν
ηελ εθκάζεζε ελφο ξεπεξηνξίνπ ρνξψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο αιιά
θαη ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ δεμηνηήησλ24. ηα ηκήκαηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο,
ζπλήζσο, δελ δηδάζθνληαη ρνξνί, αιιά κέζσ παηρληδηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
αζθήζεηο ξπζκνχ, ηα παηδηά κπνχληαη ζε βαζηθνχο παξαδνζηαθνχο κνπζηθνχο
ξπζκνχο.
Οη έθεβνη πνπ ζπλερίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζχιινγν θαη φζνη λένη
εγγξάθνληαη

ζην

ζχιινγν

ζε

κεηεθεβηθή

ειηθία

εληάζζνληαη

ζηα

«πξνπαξαζθεπαζηηθά» ηκήκαηα. Σα ηκήκαηα απηά πξνεηνηκάδνπλ ηα κέιε-ρνξεπηέο
γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηε κεγάιε νκάδα ή, αιιηψο, ζηελ νκάδα «ησλ παξαζηάζεσλ»
24

Ζ αλάπηπμε «ηερληθήο» πεξηγξάθεη ηελ ζσκαηηθή αθνκνίσζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλεηηθψλ ζηπι, ηα
νπνία ν ρνξεπηήο κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαηά ηε δηδαζθαιία ρνξψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο.
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πνπ απνηειεί, φπσο εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο, ηελ θχξηα νκάδα ρνξεπηηθήο
εθπξνζψπεζεο. Ζ πξνεηνηκαζία απηή αθνξά ηελ εμάζθεζε ζε πην πεξίηερλα
ρνξεπηηθά ζηπι θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ρνξεπηηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ λεαξψλ
ρνξεπηψλ.
ηελ νκάδα ησλ παξαζηάζεσλ εληάζζνληαη νη παιηνί-έκπεηξνη ρνξεπηέο αιιά
θαη φζνη ρνξεπηέο εγγξάθνληαη σο ελήιηθεο ζην ζχιινγν θαη δηαζέηνπλ ήδε έλαλ
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ρνξεπηηθήο εκπεηξίαο. Ζ έληαμε ζηελ νκάδα απηή πξνυπνζέηεη
ηε γλψζε ελφο βαζηθνχ ρνξεπηηθνχ ξεπεξηνξίνπ, αλ θαη γηα ηα λεαξφηεξα άηνκα
ππάξρεη κεγαιχηεξε αλνρή φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Οη λεναθηρζέληεο ρνξεπηέο «δνθηκάδνληαη», ζπλήζσο, απφ ηνλ ρνξνδηδάζθαιν ζηα
πξνπαξαζθεπαζηηθά ηκήκαηα θαη αλ θξηζνχλ θαηάιιεινη, αλαβαζκίδνληαη ζην
κεγάιν ηκήκα.
Παξάιιεια, ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα αξραξίσλ γηα ελήιηθεο 25, νη νπνίνη δελ
δηαζέηνπλ ρνξεπηηθή εκπεηξία (ή δηαζέηνπλ πνιχ κηθξή εκπεηξία). Σέινο, ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, νη ζχιινγνη ζπζηήλνπλ ηκήκαηα θπξηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ γπλαίθεο
κέζεο ειηθίαο θαη ζεσξείηαη φηη έξρνληαη, πεξηζζφηεξν, γηα ιφγνπο άζθεζεο θαη
ςπραγσγίαο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα ηκήκαηα απηά δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο
απαηηήζεηο, νχηε θαη κεγάιεο πηζαλφηεηεο «ρνξεπηηθήο εμέιημεο», πνπ κεηαθξάδεηαη
σο κε έληαμε ζηα ηκήκαηα παξαζηάζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ απηψλ
ζεσξείηαη πεξηθεξεηαθή σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηκεκάησλ, ελψ ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε παξαζηάζεηο είλαη ζπνξαδηθή θαη πεξηιακβάλεη ρνξνχο πνπ
ζεσξνχληαη απινί θαη εχθνινη σο πξνο ηελ επηηέιεζή ηνπο 26. Ζ χπαξμε ηέηνησλ
ηκεκάησλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αξηζκεηηθήο δχλακεο ησλ
ζπιιφγσλ.
Παξάιιεια κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ρνξνχ, δηαθνξνπνηείηαη θαη ε
πξαθηηθή

ηεο

δηδαζθαιίαο.

Ο

Κψζηαο,

ρνξνδηδάζθαινο

ζην

επάγγεικα,

πεξηγξάθνληαο ηε δηαδηθαζία θαηάηαμεο ησλ ρνξεπηψλ ζε ηκήκαηα, κνπ αλέθεξε θαη
ηηο δηαθνξέο ζηε δηδαζθαιία:
«Ζ ινγηθή ησλ ηκεκάησλ είλαη: ην πξώην ηκήκα γίλνληαη αλαιπηηθά νη ρνξνί.
ηαλ δελ μέξεηο δειαδή θάπνηνλ ρνξό, θάπνηνπο ρνξνύο ή από ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο
θάπνηνπο ρνξνύο, ζα ηνπο δηδαρζείο αλαιπηηθά. ην δεύηεξν ηκήκα γίλνληαη
25

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ηκήκαηα «ελειίθσλ» απνηεινχληαη απφ αλζξψπνπο κέζεο ειηθίαο.
Οη νκάδεο απηέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζπλήζσο ζε ρνξεπηηθέο εκθαλίζεηο εθηφο ηνπ ηφπνπ φπνπ εδξεχεη
ν ζχιινγνο.
26
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γξεγνξόηεξα καζήκαηα, ηαρύξξπζκα αο πνύκε, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ήδε έρνπλ δηδαρζεί
ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.[…]. Καη ην ηειηθό ζηάδην είλαη νη ρνξεπηέο πνπ ήδε
ζπκκεηέρνπλ πνιιά ρξόληα θαη ηα μέξνπλ απηά, νπόηε θάλνπκε επαλαιήςεηο, κε κόλν
δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο, όπνπ ρξεηάδεηαη θαη όρη δηδαζθαιία νπζηαζηηθά».
Ο ρνξνδηδάζθαινο δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ
ζπιιφγνπ, πεξηγξάθνληαο, νπζηαζηηθά, ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία αλέιημεο ελφο
ρνξεπηή κέζα ζηνλ ζχιινγν. Ο φξνο «ρνξεπηήο/ρνξεχηξηα» ρξεζηκνπνηείηαη,
ζπλήζσο, γηα φζνπο/φζεο ζπκκεηέρνπλ ζε παξαζηάζεηο. Δπνκέλσο, ν ηξφπνο γηα λα
γίλεη θαλείο ρνξεπηήο είλαη λα εληαρζεί ζηα ηκήκαηα απηά. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη
θαη γηα ηα παηδηά, πνπ απνθαινχληαη «νη κηθξνί καο ρνξεπηέο». Γηα ηα κέιε ησλ
άιισλ ηκεκάησλ πξνηηκψληαη ραξαθηεξηζκνί φπσο «αξράξηνη», «νη θπξίεο», «νη
ελήιηθεο» θ.ά.

3.2 Ζ Παρέα: έλαο «λενζύζηαηνο ζύιινγνο».
Ζ Παξέα είλαη έλα λενζχζηαην πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν. Ο Πέηξνο, ν
ρνξνδηδάζθαινο ηεο Παξέαο, είλαη έλαο άλδξαο κέζεο ειηθίαο, γπκλαζηήο ζην
επάγγεικα. Παξάιιεια, δηδάζθεη ζε δχν αθφκα ζπιιφγνπο. Ωζηφζν, ν ίδηνο ζεσξεί
ηελ Παξέα δηθή ηνπ νκάδα, αθνχ είλαη ηδξπηηθφ ηεο κέινο. Πξηλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ
ζπιιφγνπ ην 2011, ν Πέηξνο θαη ηα ππφινηπα ηδξπηηθά κέιε δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε
ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ Γήκνπ. Ζ Παξέα δεκηνπξγήζεθε σο πξνζπάζεηα απηνλφκεζεο
ηνπ δαζθάινπ θαη θάπνησλ κειψλ ηεο ρνξεπηηθήο νκάδαο, απφ ηνλ έιεγρν ηνπ
Γήκνπ. Ζ απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ ζπιιφγνπ ειήθζε κεηά απφ αληηδηθία
αλάκεζα ζε εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ απφ ηε κία θαη ηνλ Πέηξν θαη θάπνηα κέιε ηεο
ρνξεπηηθήο νκάδαο απφ ηελ άιιε. Σν πεξηζηαηηθφ κνπ ην πεξηέγξαςε ε Άλλα, πνπ
αλήθεη, επίζεο, ζηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Παξέαο:
«Δκείο θάπνηα ζηηγκή είρακε ζην κπαιό καο όηη ίζσο πξέπεη λα θάλνπκε θάηη δηθό
καο, γηαηί κε ηνλ Γήκν δελ κπνξείο λα ηα ‘ρεηο, πάληα, όπσο ηα ζεο ηα πξάγκαηα.
Καη ηόηε πνπ ζέιακε λα θάλνπκε ην Υνξεύνπκε γηα ηε Εσή, πήγακε ζηνλ Γήκαξρν
θαη ηνλ είπακε όηη ζέινπκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζε απηό. Καη ιέεη ‘όρη, δελ ζέινπκε
λα ζπκκεηέρνπκε, δελ δίλνπκε ρξήκαηα, γηαηί ηα όξγαλα ηα βάδνπκε εκείο’. Ήξζε
ν δάζθαινο ζην ρνξεπηηθό, ην είπε ζε εκάο. Λέεη ‘εγώ ζέισ λα πάσ κε εζάο.
Μπνξώ λα πάξσ θαη θάπνην άιιν ρνξεπηηθό, αιιά επεηδή καδί ην μεθηλήζακε
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απηό ην πξάγκα, ζέισ λα είζηε απηή ε νκάδα’. Καη ιέκε ‘ζα πιεξώζνπκε εκείο ηα
όξγαλα’. Πξάγκαηη, μαλαπήγε ζηνλ Γήκν θαη είπε όηη ζα πιεξώζνπλ νη ρνξεπηέο
ηα όξγαλα. ‘Γελ ζα ‘ρεηε έμνδα, απιά ζα πάεη ην ρνξεπηηθνύ ηνπ Γήκνπ’. ‘ρη,
δελ ζέινπκε λα θαλεί’. Κη εθείλε ηελ ώξα είπακε όηη ζα πάκε θαη ζα θηηάμνπκε
ηνλ δηθό καο ζύιινγν. Κη εθεί κεηά μεθηλήζακε ηε δηαδηθαζία απηή κε ηελ Παξέα.
ηελ εξψηεζή κνπ, αλ ε αληηδηθία δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ Γήκαξρν ή θάπνηνλ άιινλ
εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ, ε Άλλα απέθπγε λα κνπ δψζεη ζαθή απάληεζε:
«Σώξα, ν Γήκαξρνο ήηαλ; Ήηαλε θάπνηνο από ην δηνηθεηηθό; Κάπνηνο
εθπξόζσπνο; Γελ μέξσ. Πάλησο κε θάπνην άηνκν από ηνλ Γήκν ελ πάζε
πεξηπηώζεη».
ε ζπδεηήζεηο πνπ είρα αξγφηεξα κε ηνλ δάζθαιν θαη άιια κέιε ηνπ ζπιιφγνπ,
θαηάιαβα φηη ε θφληξα απηή δελ ήηαλ κηα θφληξα κε ηνλ Γήκαξρν θαη ην ζχλνιν ηεο
δεκαξρηαθήο εθπξνζψπεζεο. Αληίζεηα, αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. χκθσλα κε ηηο
δηεπθξηλήζεηο πνπ έδσζε ε Άλλα, επξφθεηην γηα δήηεκα πξνζσπηθήο αληηπάζεηαο απφ
ηελ πιεπξά «θάπνησλ», πνπ ήζειαλ «λα δηώμνπλ ηνλ Πέηξν από δάζθαιν ηνπ
ρνξεπηηθνύ ηνπ Γήκνπ».
Ζ Παξέα απνηειείηαη κφλν απφ ρνξεπηηθέο νκάδεο. Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία
ρνξνχ, δελ πξνζθέξεη θακία άιιε δξαζηεξηφηεηα. Σα κέιε ζεσξνχλ ηελ εθκάζεζε
κνπζηθψλ νξγάλσλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ νη ρνξσδίεο θαη νη ζεαηξηθέο
νκάδεο ζπληζηνχλ δεπηεξεχνπζεο θαη βαξεηέο δξαζηεξηφηεηεο (βι. παξαπάλσ).
Άιισζηε, φπσο κνπ αλέθεξε ν Γηψξγνο, πνπ είλαη κέινο λεαξήο ειηθίαο, «ν ρνξόο
είλαη ην πην δσληαλό θαη ην πην δπλακηθό θνκκάηη ηεο παξάδνζήο καο, γηαηί ζηνλ ρνξό
κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όινη». Τπεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ν
δάζθαινο-ηδξπηήο, ελψ ζηε δηδαζθαιία ησλ παηδηθψλ ηκεκάησλ βνεζάεη, ελίνηε, κία
αθφκα δαζθάια ρνξνχ (θαη ρνξεχηξηα ηεο «κεγάιεο» νκάδαο).
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδσζε ε πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ, ηα κέιε
μεπεξλνχλ ηα 150. Δπίζεκνη θαηάινγνη ησλ κειψλ δελ ππάξρνπλ, ελψ ηα νλφκαηα
ησλ ηειεπηαίσλ θαηαγξάθνληαλ ζε έλα ζεκεησκαηάξην, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε
ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ νθεηιψλ θάζε κέινπο. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ αθνξά
ζηνπο ρνξεπηέο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπιιφγνπ, θαζψο
θαη θάπνηνπο «θίινπο» θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ρνξεπηηθνχ, πνπ εληζρχνπλ ηελ νκάδα ζε
ζεκαληηθέο δεκφζηεο εκθαλίζεηο. Οη «θίινη» είλαη ζπλήζσο θαηαμησκέλνη
ρνξνδηδάζθαινη ή έκπεηξνη ρνξεπηέο, νη νπνίνη ζπλδξάκνπλ κε ηε γλψζε θαη ηελ
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εκπεηξία ηνπο, ζηηο επηηπρείο εκθαλίζεηο ηεο νκάδαο. Πνιιά απφ ηα κέιε ηεο Παξέαο
είλαη ρνξνδηδάζθαινη ζε άιινπο ζπιιφγνπο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο αιιά θαη γεηηνληθψλ πφιεσλ. Ζ παξνπζία ηνπο ζηνλ ζχιινγν είλαη
πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ε ηαπηφρξνλε παξνπζία πνιιψλ δαζθάισλ απμάλεη ην θχξνο
ηνπ ζπιιφγνπ. Πνιινί εμ απηψλ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζπλδξάκνπλ ζην
έξγν ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ. Σελ πεξίνδν ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, ζηνλ ζχιινγν
ιεηηνπξγνχζαλ δχν παηδηθά ηκήκαηα, έλα ηκήκα αξραξίσλ, έλα ηκήκα ελειίθσλ θαη ε
νκάδα ησλ «παξαζηάζεσλ».
Ο ζχιινγνο δελ δηαζέηεη θάπνηνλ ηδηφθηεην ή ελνηθηαζκέλν ρψξν σο έδξα. Οη
εβδνκαδηαίεο πξφβεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξν πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ηνλ
Γήκν. Πξφθεηηαη γηα έλα θιεηζηφ γπκλαζηήξην πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, πνπ βξίζθεηαη
δίπια ζε ζρνιείν. Ζ Παξέα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ρψξν ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελψ ηηο
ππφινηπεο εκέξεο ν ίδηνο ρψξνο παξαρσξείηαη ζε άιινπο θνξείο.
χκθσλα κε ηελ πξφεδξν, ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ε «κειέηε, έξεπλα θαη
δηάδνζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο καζεκάησλ
παξαδνζηαθνχ ρνξνχ, κνπζηθήο θ.ιπ, ζεκηλαξίσλ-ζπλεδξίσλ παξαδνζηαθνχ ρνξνχ
γηα ρνξνδηδαζθάινπο θαη κέιε ρνξεπηηθψλ νκάδσλ θαζψο θαη θάζε ελ γέλεη
ζπλδηάιεμεο, ζχζθεςεο, κειέηεο ή δηνξγάλσζεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ
ρνξφ, ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ
πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά». Σν παξαπάλσ απφζπαζκα, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα,
πξνέξρεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ. Μνπ ην απέζηεηιε ε ίδηα φηαλ ηεο
δήηεζα λα δσ ην θαηαζηαηηθφ, ππνζηεξίδνληαο φηη «δελ είρε πξόρεηξν νιόθιεξν ην
θαηαζηαηηθό».
Σελ πεξίνδν ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, ε ζπλδξνκή είρε νξηζηεί ζηα έμη επξψ,
ελψ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηεο πξνβιεπφηαλ ε ρακειφηεξε ηηκή ησλ πέληε
επξψ. Ζ ζπλδξνκή θαηαβάιιεηαη κφλν θαηά ηνπο κήλεο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ
ρνξνχ, δειαδή απφ ηνλ επηέκβξην κέρξη ηνλ Ηνχλην. Δπηπιένλ, νη ππεχζπλνη ηνπ
ζπιιφγνπ θξνληίδνπλ λα νξίδνπλ κηα ζρεηηθά ρακειή ζπλδξνκή, επεηδή πηζηεχνπλ
φηη ηα πςειά πνζά ζα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ησλ κειψλ:
«Πξνζπαζνύκε λα κπνξνύλε όινη λα ‘ξζνύλε. Λόγσ θξίζεο θη απηά ελλνώ. Γηαηί
θαη λα βάινπκε έλα κεγάιν πνζό, έλα εηθνζάεπξν αο πνύκε ηνλ κήλα, […] είλαη
απνηξεπηηθόο παξάγνληαο. Δκείο ζέινπκε λα ρνξεύεη ν θόζκνο. Καη λα έξζεη ζε
εκάο δειαδή γηα λα ρνξέςεη. Καη έρνπκε κηα πνιύ ρακειή ηηκή».
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Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ ρνξεπηηθέο
πεξηζηάζεηο, φπσο είλαη ηα εβδνκαδηαία καζήκαηα ρνξνχ θαη ε δηνξγάλσζε
παξαζηάζεσλ, γιεληηψλ θαη ρνξεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Σα ζεκηλάξηα, κε ηα νπνία δελ
ζα αζρνιεζνχκε ζε απηή ηελ εξγαζία, είλαη εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα ρνξνχ, πνπ
απεπζχλνληαη, θπξίσο, ζε ρνξνδηδαζθάινπο θαη ζε έκπεηξνπο ρνξεπηέο. Ζ
εμεηδίθεπζε πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα ζεκηλάξηα ν/ε πξνζθεθιεκέλνο/ε
ρνξνδηδάζθαινο δηδάζθεη ρνξνχο απφ κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, απφ ηελ νπνία
ζπλήζσο θαηάγεηαη. Ο/ε πξνζθεθιεκέλνο/ε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, ζπλήζσο,
επηηφπηεο θαηαγξαθέο ρνξψλ ζηελ πεξηνρή απηή. Ωο εθ ηνχηνπ, νη δάζθαινη απηνί
εκθαλίδνληαη σο εμεηδηθεπκέλνη γλψζηεο ησλ ρνξψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο.
ρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νη ρνξεπηέο επέιεμαλ λα εληαρζνχλ ζηνλ
ζχιινγν, έιαβα δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ζπδεηήζεσλ κε ηνπο
ρνξεπηέο θαη ηηο ρνξεχηξηεο. Γηα θάπνηνπο ρνξεπηέο, ήηαλ ε θήκε ηνπ δαζθάινπ πνπ
ηνπο νδήγεζε ζηελ απφθαζή ηνπο λα εγγξαθνχλ ζηνλ ζχιινγν. Άιινη, κνπ εμήγεζαλ
φηη ζεσξνχζαλ ζεκαληηθή εκπεηξία ην λα ρνξεχνπλ αλάκεζα ζε ηφζν θαινχο
ρνξεπηέο. Πνιιά απφ ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ είλαη θνηηεηέο απφ άιιεο πφιεηο. Οη
θνηηεηέο απηνί, νη νπνίνη ρφξεπαλ ζε ρνξεπηηθέο νκάδεο ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπο,
επέιεμαλ ηελ Παξέα, θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ/ηεο ρνξνδηδαζθάινπ ηνπο, πνπ, ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ήηαλ ζπλεξγάηεο ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ ηεο Παξέαο.
Σέινο, ηα κηθξά παηδηά ζπαλίσο εθδειψλνπλ ηελ επηζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ
ζε ρνξεπηηθέο νκάδεο. Ζ πξσηνβνπιία αλήθεη ζηνπο γνλείο, ελψ ε επηινγή γίλεηαη κε
θξηηήξηα φπσο ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. ε ζπδεηήζεηο πνπ είρα κε κεηέξεο
παηδηψλ πνπ ζπκκεηάζρνπλ ζηα παηδηθά ηκήκαηα, κνπ αλέθεξαλ φηη επέιεμαλ ηνλ
ζχιινγν, επεηδή ν δάζθαινο θάλεη εμαηξεηηθή δνπιεηά κε ηα παηδηά. Απηή είλαη κία
πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζνπλ νη κεηέξεο κεηαμχ ηνπο. Μνπ εμήγεζαλ φηη ηνπο
πεξλάεη ηνλ ρνξφ κέζα απφ ην παηρλίδη θη έηζη, ηα παηδηά «καζαίλνπλ λα αγαπνύλ ηνπο
ρνξνύο ηεο παηξίδαο καο. πδεηψληαο κε ηε κεηέξα κηαο δεθάρξνλεο ρνξεχηξηαο ηεο
Παξέαο, κνπ αλέθεξε πσο «έγξαςε ηελ θφξε ηεο ζηνπο ρνξνχο, γηα λα θάλεη πνιιά
ηαμίδηα φηαλ κεγαιψζεη». Παξ‟ φια απηά, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο, ε
ελαζρφιεζε κε ηνλ ρνξφ ζεσξείηαη δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα, ζε ζχγθξηζε κε
άιια είδε ρνξνχ ή αζιήκαηα27.
27

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο, ζε πνιιέο ζπδεηήζεηο πνπ είρα κε ρνξεπηέο, κνπ αλέθεξαλ φηη ζηε Γ
Λπθείνπ, ηε ζρνιηθή ρξνληά ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ζηακάηεζαλ απφ ην
ρνξεπηηθφ, ελψ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζπλέρηζαλ άιιεο αζιεηηθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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3.3 Καηεγνξίεο ρνξνδηδαζθάισλ.
Οη ρνξνδηδάζθαινη είλαη άλδξεο θαη, ζπαληφηεξα, γπλαίθεο δηαθφξσλ ειηθηψλ,
πνπ έρνπλ απνθηήζεη απηήλ ηελ ηδηφηεηα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη πεξηζζφηεξνη
είλαη απφθνηηνη ησλ Σκεκάησλ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ
(Σ.Δ.Φ.Α.Α.) πνπ εηδηθεχηεθαλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. Κάπνηνη άιινη έρνπλ
απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηδάζθνπλ ρνξφ, ιφγσ ηεο ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο
ηνπο. Απηνί νλνκάδνληαη εκπεηξηθνί ή βησκαηηθνί ρνξνδηδάζθαινη. Ζ εκπεηξία ησλ
ηειεπηαίσλ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο πνιπεηνχο ζπκκεηνρήο ζε ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο ή
εμαηηίαο ηεο «βησκαηηθήο» γλψζεο ηνπ ρνξνχ. χκθσλα κε ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ,
«βησκαηηθή» ραξαθηεξίδεηαη ε γλψζε πνπ δελ έρεη απνθηεζεί δηα ηεο άκεζεο
δηδαζθαιίαο ζε νκάδεο ρνξνχ, αιιά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθά γιέληηα. ηα
γιέληηα απηά, ε εθκάζεζε ησλ ρνξψλ επηηπγράλεηαη δηα ηεο κηκήζεσο ησλ κειψλ ηεο
θνηλφηεηαο. Οη ρνξεπηέο θαη νη εκπεηξηθνί ρνξνδηδάζθαινη ππνηηκνχλ, ζπρλά, ηνπο
απφθνηηνπο ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α. Ζ ππνηηκεηηθή απηή ζηάζε εθθξάδεηαη κε ηνλ φξν
ηεθαηδήδεο.
Ο δηαρσξηζκφο ησλ ηεθαηδήδσλ απφ ηνπο βησκαηηθνύο δαζθάινπο αλαινγεί
κε ηε δηάθξηζε «επαγγεικαηίεο»/«εξαζηηέρλεο». Ζ δηαθνξά απηή ππνλνεί φηη νη κελ
«επαγγεικαηίεο» δάζθαινη έρνπλ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε «αθαδεκατθή» θαηάξηηζε,
πξνθεηκέλνπ λα δηδάζθνπλ ρνξφ, νη δε εξαζηηέρλεο κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ, επεηδή
«έρνπλ πνιιά ρξφληα ρνξνχ ζηα πφδηα ηνπο» ή έκαζαλ λα ρνξεχνπλ κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ρνξεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ή/θαη θαηαγσγήο
ηνπο. Ωζηφζν, απηφ δελ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα αλάινγσλ ηξφπσλ εθκάζεζεο θαη
γηα ηνπο ηεθαηδήδεο.
Ωζηφζν, σο πξνο ηελ αμία ησλ «επαγγεικαηηψλ» θαη ησλ «εξαζηηερλψλ»
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. ζνη δελ θαηέρνπλ ηνλ αληίζηνηρν παλεπηζηεκηαθφ
ηίηιν θαηεγνξνχλ ηνπο ηεθαηδήδεο πσο «θαηάληεζαλ ηνλ ρνξφ γπκλαζηηθή». ε
ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηνλ Πέηξν, ν νπνίνο απνθνίηεζε απφ ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. αιιά απφ
δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα, κνπ αλέθεξε ζρεηηθά:
«Λνηπόλ, απηνί λνκίδνπλ ζην Σ.Δ.Φ.Α.Α όηη επεηδή κπνξνύλ λα θάλνπλ
γπκλαζηηθέο αζθήζεηο, κπνξεί λα έρνπλε ηνλ ρνξό θαη λα ηνλ δηαρεηξίδνληαη όπσο
ζέινπλ, έηζη; Καηά ην δνθνύλ. Γηαηί έρνπλε αλαγάγεη ηνλ ρνξό ζε κία απιή
γπκλαζηηθή θίλεζε. ε κηα θαζαξή θηλεζηνινγία θαη ηίπνηα άιιν […] Γειαδή, ην
γλσζηηθό αληηθείκελν ιίγν-πνιύ, νη πην πνιινί ην θαηέρνπλ. Σερληθή δηδαζθαιίαο
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θαη ηα ζηπι δηδαζθαιίαο, δελ ζα κπσ θαζόινπ ζ’ απηά. Καζέλαο έρεη ηνλ ηξόπν
ηνπ. Δδώ απηό πνπ καο δηαθνξνπνηεί ηνπο δαζθάινπο είλαη ε ρνξεπηηθή παηδεία.
Απηό ην επηηπγράλεηο κε θάπνηνπο ηξόπνπο. Ο έλαο ηξόπνο είλαη κε θνπβέληεο πνπ
ζα θάλεηο κε ηνλ ρνξεπηή. πδεηάο. Σνπ κηιάο γηα ηα γιέληηα. Γηα ηα έζηκα. Σελ
θνηλσλία».
Οη απφθνηηνη ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ειιηπήο
εθπαίδεπζε θαζηζηά πνιινχο εξαζηηέρλεο ρνξνδηδαζθάινπο, «επηθίλδπλνπο γηα ηελ
παξάδνζε». χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ε έιιεηςε γλψζεο γηα ηνπο ρνξνχο νδεγεί ζηελ
αιινίσζή ηνπο. Ο Νίθνο, απφθνηηνο ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α. κνπ εμέθξαζε ηελ άπνςή ηνπ:
«ήκεξα θη ε θνπηζή Μαξία δηδάζθεη. Πνύ ζα πάεη απηή ε θαηάζηαζε; Ο θάζε
ακόξθσηνο θάλεη ό,ηη ηνπ θαηέβεη ζην θεθάιη. Πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα
απαγνξεπηεί

απηό θαη

νη

ζύιινγνη

λα παίξλνπλ κόλν επαγγεικαηίεο

(ρνξνδηδαζθάινπο). Πξέπεη, επηηέινπο, λα ζηακαηήζνπλ λα καο θιέβνπλ ηηο
δνπιεηέο».
Πάλησο, πνιινί «βησκαηηθνί» δάζθαινη ραίξνπλ κεγάιεο εθηίκεζεο απφ ηνπο
ππφινηπνπο δαζθάινπο. Απηφ ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη βησκαηηθνί δάζθαινη
έρνπλε δήζεη ή ζπλερίδνπλ λα δνχλε ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπο θαη έρνπλ κάζεη
ηνπο ρνξνχο -ή έηζη ππνζηεξίδνπλ- ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηεο θνηλφηεηαο. Ο
Γηάλλεο κνπ πεξηγξάθεη ζρεηηθά:
«Κνίηαμε, γηα κέλα ν ρνξόο -ν παξαδνζηαθόο ρνξόο θπζηθά- είλαη κηα πνιύ
θπζηνινγηθή δηαδηθαζία, δηόηη ζην ρσξηό ζην νπνίν γελλήζεθα θαη κεγάισζα, ήηαλε
απαξαίηεην κέξνο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Γελ ππήξρε πεξίπησζε λα έξζεη θαινθαίξη,
όπνπ λα κελ ππάξρνπλ πνιινί γάκνη ζην ρσξηό. ηνπο νπνίνπο γάκνπο, ήηαλ θαιεζκέλν
όιν ην ρσξηό, δειαδή θαη ε δηθή κνπ νηθνγέλεηα, θαη ην ζεσξνύζακε θαζήθνλ καο λα
είκαζηε εθεί. Έπξεπε λα πάκε θαη γηα λα πάκε ζε έλα γάκν, ζήκαηλε, επίζεο, όηη ζα
ρνξέςεηο. Ήηαλε δειαδή ην θπζηνινγηθό. […]. Δγώ έηζη έκαζα λα ρνξεύσ, νπζηαζηηθά,
κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν, πνπ ζεκαίλεη από ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο
ζπγρσξηαλνύο κνπ θαη κεγαιύηεξνύο κνπ θαη παξαηεξώληαο ηνπο θαη κπαίλνληαο,
ρσξίο λα μέξσ λα ρνξεύσ θαη πξνζπαζώληαο λα κάζσ ηα βήκαηα».
 ίδηνο ρνξνδηδάζθαινο, σζηφζν, ζπλερίδνληαο ηελ αθήγεζή ηνπ:
«Απηά, κέρξη ηελ ειηθία ησλ δεθαηεζζάξσλ πεξίπνπ, νπόηε δεκηνπξγήζεθε μαλαδεκηνπξγήζεθε ζα έιεγα- ν πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο ηνπο ρσξηνύ θαη δεκηνπξγήζεθε
ε ρνξεπηηθή νκάδα […]. Δκέλα κνπ άξεδε ν ρνξόο. Έηζη θη αιιηώο, ην ηη ρνξεύακε ζην
ρνξεπηηθό, κε ην ηη ρνξεύακε ζην ρσξηό, ήηαλ ιίγν δηαρσξηζκέλν ζην θεθάιη κνπ. Άιιν
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απηά πνπ ρνξεύνπκε ζηνπο γάκνπο ηνπ ρσξηνύ θαη άιιν ζην ρνξεπηηθό. Θα θάλνπκε ηελ
παξάζηαζε, ζα κάζνπκε ρνξνύο, πην επαγγεικαηηθά, ζε εηζαγσγηθά […]. Μέρξη ηόηε,
ινηπόλ, ρόξεπα ηνπο ρνξνύο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Δλώ είρα κάζεη θάπνηνπο ρνξνύο
ζην ρσξηό λα ηνπο ρνξεύσ κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, ζην ρνξεπηηθό ηνπο κάζαηλα κε άιιν
ηξόπν. Άξα, όηαλ δελ ρνξεύνληαλ έηζη, αθόκα θαη ζηα γιέληηα, εγώ εθλεπξηδόκνπλ θη
έιεγα: ‘θνίηαμε, δελ μέξνπλ λα ην ρνξεύνπλ’, γηαηί εγώ ηα είρα κάζεη ζην ρνξεπηηθό».
Απηφ ην δήηεκα ηεο εθκάζεζεο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο ρνξεπηηθέο νκάδεο ηεο
θνηλφηεηαο απνζησπάηαη, ζπρλά, απφ ηνπο βησκαηηθνχο δαζθάινπο. Αληίζεηα,
κεγεζχλεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθκάζεζεο ησλ ρνξψλ, ζηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν
απηνί ρνξεχνληαη. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δειαδή, «βησκαηηθή» εθκάζεζε ρνξψλ
ζεκαίλεη εθκάζεζε ζηνλ ζχιινγν ηνπ ρσξηνχ.
Ζ έλλνηα «ρνξνί ηεο θνηλφηεηαο» αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο
ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο θνηλφηεηαο, απφ φζνπο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε
απηήλ. Οη δάζθαινη ζεσξνχλ φηη ε ηθαλφηεηα ελζψκαηεο γλψζεο δελ είλαη δπλαηφ λα
απνθηεζεί ζηνλ ζχιινγν, φπνπ, ζπρλά, δηδάζθνπλ δάζθαινη πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ
ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα. Οη ηθαλφηεηεο απηέο είλαη δπλαηφ λα παξάγνπλ αμία ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε κε ηνλ ρνξφ, θπξίσο, κε ηε κνξθή αλαγλψξηζεο, πνπ
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε δήηεζή ηνπο απφ ρνξεπηηθέο νκάδεο θαη, άξα, ηε
ξνή εηζνδήκαηνο (ν Loïc Wacquant πεξηγξάθεη ηε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηνπο
επαγγεικαηίεο κπνμέξ 2004: 227).
Οη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζα δηδάζθνπλ ζε αξθεηέο
ρνξεπηηθέο νκάδεο. Δπίζεο, φινη ακείβνληαη γηα ηε δηδαζθαιία. Δμαίξεζε, απνηειεί ν
ρνξνδηδάζθαινο ηεο Παξέαο πνπ, φπσο κνπ αλέθεξε, δελ ακείβεηαη απφ ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ζχιινγν, θαζψο ζεσξεί φηη ηα κέιε είλαη ε παξέα ηνπ. Γηα θάπνηνπο, ε
ρνξνδηδαζθαιία είλαη ε θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο, ελψ γηα άιινπο απνηειεί
ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα. ηηο εξσηήζεηο κνπ ζρεηηθά κε ηα πνζά πνπ ιακβάλνπλ
νη δάζθαινη σο ακνηβή, αληηκεηψπηζα δηζηαθηηθφηεηα. Ζ ζηάζε ησλ δαζθάισλ
απέλαληί κνπ, ζρεηίδεηαη κε ην γεληθφηεξν θιίκα θαρππνςίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα
ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ιφγσ εληαηηθψλ ειέγρσλ ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ησλ
ζπιιφγσλ. Οη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη, πξνζιακβάλνληαη άηππα απφ ηνπο ζπιιφγνπο,
δειαδή δελ ππάξρεη ζρέζε εξγαζίαο θαη ε ακνηβή ηνπο δελ αλαθέξεηαη ζε θάπνην
επίζεκν έγγξαθν, επνκέλσο δελ δειψλεηαη θαη ζηελ εθνξία. Απηή ε πξαθηηθή, καδί
κε

άιιεο

παξφκνηεο,

επέθεξε

κεγάια

πξφζηηκα

ζε

ζπιιφγνπο

θαη

ζε

ρνξνδηδαζθάινπο. ε γεληθέο γξακκέο, ηα πνζά πνπ κνπ αλαθέξζεθαλ θπκαίλνληαλ
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απφ 15-25 επξψ ηελ ψξα. Οη ψξεο ησλ καζεκάησλ εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
ηκεκάησλ θαη θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 10 ψξεο πεξίπνπ.
3.4 Οη θαηαγξαθέο: Οη ρνξνδηδάζθαινη σο εξεπλεηέο.
Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν πξνζδίδεη θχξνο ζηνπο ρνξνδηδαζθάινπο
είλαη ε θαηνρή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ απνθαιείηαη θαηαγξαθέο, ελψ ν ίδηνο
φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ απηνχ. Ζ πξαθηηθή
ζπιινγήο ρνξψλ, ππφ κνξθή εξεπλεηηθψλ «εμνξκήζεσλ», εληάζεθε απφ ηε δεθαεηία
ηνπ 1960 θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ κέιε ζπιιφγσλ (θπξίσο ηεο Γφξαο ηξάηνπ
θαη ηνπ Λπθείνπ Διιελίδσλ Αζελώλ) ή απφ δξαζηήξηνπο ρνξνδηδαζθάινπο (ΆληδαθαΒέε 2010: 266).
Οη θαηαγξαθέο απνηεινχλ πξνζσπηθή ζπιινγή ησλ ρνξνδηδαζθάισλ θαη
πξαγκαηνπνηνχληαη, ζπλήζσο, κε ηε κνξθή ζπνξαδηθψλ επηζθέςεσλ ζε ρσξηά. Καηά
ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ επηζθέςεσλ, νη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ βηληενθάκεξεο,
πξνθεηκέλνπ λα απνζαλαηίζνπλ ληφπηνπο ρνξεπηέο ζε δηάθνξεο ρνξεπηηθέο
πεξηζηάζεηο, φπσο είλαη νη γάκνη, ηα ηνπηθά παλεγχξηα θαη νη γηνξηέο. Παξάιιεια, νη
ίδηνη πξνζπαζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρνξεχνληαο, θαζψο ζεσξνχλ φηη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν αθνκνηψλνπλ ηηο απζεληηθέο ρνξεπηηθέο ηερληθέο. ηηο θαηαγξαθέο νη
ρνξνδηδάζθαινη ζπλνδεχνληαη, ζπλήζσο, απφ ζπλεξγάηεο ή απφ καζεηέο ηνπο.
Μία αθφκα δεκνθηιήο κέζνδνο είλαη ε επίζθεςε ζε ζπίηηα ειηθησκέλσλ.
πλήζσο, νη επηζθέςεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ ξαληεβνχ, χζηεξα απφ
επαθή κε ζπγγελείο ησλ ειηθησκέλσλ. Οη δάζθαινη δεηνχλ απφ ηνπο ειηθησκέλνπο λα
ηξαγνπδήζνπλ θαη λα ρνξέςνπλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ ηνπο ρνξνχο ζηε
βηληενθάκεξα. Οη ειηθησκέλνη πξνηηκψληαη, θαζψο ζεσξείηαη φηη αλαπαξηζηνχλ
πηζηφηεξα ηελ παξάδνζε θαη σο εθ ηνχηνπ ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο. Γηα ηνλ ιφγν
απηφλ, νη θαηαγξαθέο κε ππεξήιηθεο ζεσξνχληαη πνιχηηκεο θαη νη ρνξνδηδάζθαινη
πνπ ηηο θαηέρνπλ, ηηο αληηκεησπίδνπλ ζαλ κέζν πξφζβαζεο ζηηο απζεληηθέο
επηηειέζεηο. Απηή ε κεζνδνινγία ησλ δαζθάισλ ζπκίδεη ηελ αληίζηνηρε κεζνδνινγία
ησλ ιανγξάθσλ, νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ ηελ παξάδνζε ζηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο,
ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη ησλ νπνίσλ ήηαλ νη ειηθησκέλνη. Μάιηζηα, φηαλ νη
δάζθαινη επηδεηθλχνπλ ηηο θαηαγξαθέο ηνπο, θπξίσο ζε ζεκηλάξηα ρνξψλ, νη
ηειεπηαίεο παίδνπλ ην ξφιν ηεο αλαπαξάζηαζεο ελφο αφξηζηνπ παξειζφληνο, θαη έηζη
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παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξφλ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ηα ζψκαηα ησλ γεξφλησλ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα αιάζεησλ ηεθκεξίσλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ επηζθέςεσλ, πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο
ζπλεληεχμεηο, εζηηαζκέλεο ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ρνξνχο θαη άιια
ιανγξαθηθά ζηνηρεία. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη θαηαγξαθείο κπνξεί λα δεηήζνπλ
θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ. Οη βαζηθέο εξσηήζεηο
αθνξνχλ ζηηο νλνκαζίεο ησλ ρνξψλ, ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο ρνξεχεηαη ν θάζε
ρνξφο μερσξηζηά, αλ νη γπλαίθεο ρφξεπαλ δηαθνξεηηθνχο ρνξνχο απφ ηνπο άλδξεο,
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο γάκνπο θαη ηα παλεγχξηα ηνπ ρσξηνχ θαη ζηνηρεία γηα ηηο
ηνπηθέο ελδπκαζίεο. Οη αθεγήζεηο γηα ηηο ελδπκαζίεο απαζρνινχλ ηδηαίηεξα ηνπο
ρνξνδηδαζθάινπο, θαζψο πξνζθέξνπλ ζηνηρεία, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
δεκηνπξγία αληηγξάθσλ ελδπκαζηψλ.
πλήζσο, νη δάζθαινη επηιέγνπλ λα θάλνπλ θαηαγξαθέο ζηα ρσξηά απφ ηα
νπνία θαηάγνληαη ή ζε γεηηνληθά ρσξηά. Οη ίδηνη ζεσξνχλ φηη, ιφγσ ηεο θαηαγσγήο
ηνπο απφ απηέο ηηο πεξηνρέο θαη ιφγσ ηεο «βησκαηηθήο ηνπο γλψζεο», ζα έρνπλ
εχθνιε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ, πηζηεχνπλ φηη νη ρψξνη θαηαγσγήο
ηνπο απνηεινχλ πξνλνκηαθή πεξηνρή γηα ηηο έξεπλέο ηνπο θη φηη «ν θαζέλαο ζα πξέπεη
λα αζρνιείηαη κε ηα δηθά ηνπ θαη λα κελ κπαίλεη ζηα ρσξάθηα ησλ άιισλ». Σν
επηρείξεκά ηνπο απηφ βαζίδεηαη ζην επηρείξεκα φηη κφλν αλ θάπνηνο θαηάγεηαη απφ
κία πεξηνρή κπνξεί λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηνπο ρνξνχο απηήο ηεο πεξηνρήο. Απηφ
καο ζπκίδεη ηελ ηάζε πνπ έρεη εθθξαζηεί απφ νξηζκέλνπο αλζξσπνιφγνπο, ζρεηηθά κε
ην δήηεκα ηεο ηζαγελνχο εζλνγξαθίαο. χκθσλα κε ηελ ηάζε απηή κφλν έλαο
ηζαγελήο έρεη δηθαίσκα λα κηιήζεη γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, θαζψο κφλν απηφο θαηέρεη
ηα εθφδηα γηα λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο πνιηηηζηηθέο ζπκβάζεηο ελφο πνιηηηζκνχ.
χκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο ε πξνζπάζεηα ελφο κε ηζαγελνχο λα πεξηγξάςεη έλαλ
πνιηηηζκφ είλαη άθαξπεο θαη, επηπιένλ, ζηξεβιψλνπλ ηελ πεξηγξαθή ηεο ηζαγελνχο
εκπεηξίαο (Kuper 2008: 312-314). Κάπνηνη πιεξνθνξεηέο έζεζαλ ην δήηεκα ζε βάζε
βηνινγηθή, ζεσξψληαο φηη δελ είλαη κφλν ην δήηεκα ηεο αθνκνίσζεο ησλ
πνιηηηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ρνξεπηηθψλ ζηπι θαη
ηερληθψλ. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ηα ηνπηθά ρνξεπηηθά ζηπι εγγξάθνληαη ζην
γνληδίσκα ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηάγνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Μάιηζηα,
θάπνηνη ρνξνί ή ρνξεπηηθνί ξπζκνί, ζεσξνχληαη

γελεηηθφ πξνλφκην φισλ ησλ

Διιήλσλ. Έηζη, ν Κπξηάθνο, πξνζπαζψληαο λα κνπ εμεγήζεη ηε δπζθνιία ησλ
«μέλσλ» λα ρνξέςνπλ δετκπέθηθν, κνπ αλέθεξε φηη «ν ξπζκόο 9/8 είλαη γξακκέλνο ζην
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DNA ησλ Διιήλσλ. Γη απηό αθόκα θαη ηα κηθξά παηδηά, πνπ δελ έρνπλ δηδαρζεί αθόκα
ρνξό, αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ξπζκό απηό». Άιινη ρνξνί, πάιη, ζεσξνχληαη βηνινγηθφ
πξνλφκην αλζξψπσλ κε ζπγθεθξηκέλε θαηαγσγή. Ζ Μάγδα κία εθ ησλ ρνξεπηξηψλ
ηεο Παξέαο, ζρνιηάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ρνξεχσ πνληηαθνχο ρνξνχο κνπ είπε:
«Φσλάδεη από ρηιηόκεηξα όηη είζαη Πόληηα. Αλ δελ είζαη Πόληηνο, δελ κπνξείο λα
ρνξέςεηο απηνύο ηνπο ρνξνύο. Δίλαη ζην αίκα ζαο, ηειείσζε!». Σα παξαπάλσ
επηρεηξήκαηα απνηεινχλ απφηνθν ησλ ηδεψλ πεξί βηνινγηθήο βάζεο ηεο θπιήο θαη ηεο
ζεψξεζεο ηεο ηειεπηαίαο σο θάηη πνπ θιεξνλνκείηαη.

3.4.1 Μεηαηξέπνληαο ηηο θαηαγξαθέο ζε δηδαθηηθό πιηθό: «Άιιν νη ρνξνί ηεο
θνηλόηεηαο θαη άιιν νη ρνξνί ηνπ ζπιιόγνπ».
Σν πιηθφ πνπ ζπιιέγεηαη πξέπεη λα «αλαιπζεί» θαη λα ηαμηλνκεζεί, ζχκθσλα
κε κηα βαζηθή ρνξεπηηθή ηππνινγία, πξνθεηκέλνπ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε δηδαθηηθφ
πιηθφ. Απηή ε ηππνινγία έρεη σο βάζε ηνπο κνπζηθνχο ξπζκνχο (π.ρ 2/4, 7/8 θ.ιπ) ή
ηα ηαμηλνκηθά θηλεηηθά πξφηππα (π.ρ. ζπξηά, κπάινη θ.ιπ). Οη ρνξνί απφ ηε
βηληενθάκεξα, πξέπεη λα αλαιπζνχλ ζηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία, δειαδή ζηηο
κηθξφηεξεο θηλεηηθέο κνλάδεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο ρνξνχο θαη αλαθέξνληαη κε
δηάθνξνπο φξνπο (βήκαηα, θηλεηηθά κνηίβα θ.ά.) (Λνπηδάθε 1999: 210). Οξηζκέλνη
ρνξνδηδάζθαινη, ηδηαίηεξα φζνη είλαη απφθνηηνη ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α., ρξεζηκνπνηνχλ
δηάθνξα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη θσδηθνπνίεζεο θίλεζεο.
Απηή ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ρνξψλ ζε δηδαθηηθφ πιηθφ θαίλεηαη λα
είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή γηα ηνπο δαζθάινπο θαη απνηειεί πεδίν αληηπαξαζέζεσλ.
Πξψηα απ‟ φια, ζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαηαγξάθνληαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί
άλζξσπνη, ε ρνξεπηηθή θίλεζε ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά. Οη δάζθαινη,
αδπλαηψληαο λα θαηαγξάςνπλ φιεο ηηο θηλεηηθέο εθδνρέο, πξνζπαζνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα νκνηνγελέο πξφηππν, πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα δηδαζθαιία.
Ζ Άλλα κνπ πεξηγξάθεη ηε ινγηθή ηεο επηινγήο:
«Απιά, πξνζπαζώ λα βξσ ην θαιύηεξν βήκα από απηόλ πνπ κνπ αξέζεη εκέλα.
Πξνζσπηθή άπνςε. Απηό πνπ αληηιακβάλνκαη εγώ. Καη απηό ην βήκα πξνζπαζώ
λα ην πεξάζσ θαη ζηνπο άιινπο, ρσξίο όκσο λα ζεκαίλεη όηη θαη ηα ππόινηπα
είλαη ιάζνο. Γηα παξάδεηγκα, ην ηξηαξάθη ζηε δπηηθή Θξάθε ζα ζνπ πσ ηώξα,
έηζη; ην μεζπξηό, πνπ ην πξώην πεξλάεη πίζσ θαη ην δεύηεξν είλαη πεξπαηεηό. Δ,
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δελ ζεκαίλεη όηη όινη ην έθαλαλ πίζσ ην ηξηαξάθη. Μπνξεί έλαο λα ην ‘θαλε
δίπια, έηζη;».
Ζ θίλεζε ησλ (ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ θαηαγξαθέσλ) «θαιψλ» ρνξεπηψλ
ππνζηαζηνπνηείηαη σο πξφηππε θαη έηζη πξνθχπηνπλ λέεο, νκνηφκνξθεο εθδνρέο ησλ
ρνξψλ. Πξφθεηηαη γηα λέα νκνηνγελή επηηειεζηηθά ζηπι, πνπ βνεζνχλ ζηε
δηδαζθαιία.
Δπίζεο, νη ρνξνδηδάζθαινη, έρνληαο ήδε αξθεηέο γλψζεηο επάλσ ζηνπο
ρνξνχο, πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ θαη λα απνκαθξχλνπλ απφ ην πιηθφ πνπ ζα
δηδάμνπλ, ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχλ δάλεηα ή λεσηεξηθά - πξφζθαηα πνπ ζεσξνχλ
πσο είλαη πξντφλ εμέιημεο ηνπ ρνξνχ. Δπηπιένλ, νη ίδην πξνηείλνπλ θαη εξκελείεο
ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηεο αιινίσζεο ησλ ρνξψλ. Ο Πέηξνο κνπ πεξηγξάθεη έλα
πεξηζηαηηθφ ζην νπνίν εληφπηζε ζηνηρεία εμέιημεο ελφο ρνξνχ:
«Δίρα κία θνβεξή εκπεηξία. Έρσ πάεη ζε θαηαγξαθή ζην Κίηξνο θαη ν Γεκήηξεο (είρε
πάεη) ζην θεπαζηό θαη κηιάκε ζην θηλεηό. Καη ηνπ ιέσ:
-Ση βιέπεηο;
-Γελ έρεη ηίπνηα εδώ.
-Σόηε ηνπ ιέσ: Απηνί εδώ ρνξεύνπλ δσλαξάδηθν ληνύδθν, κέζα έμσ.
-Απνθιείεηαη. Σξακπαληζηό ρνξεύνπλ, κνπ ιέεη.
-Γεκήηξε, ρνξεύνπλ δσλαξάδηθν κέζα έμσ’.
-Σν γξάθεηο; (ζηε βηληενθάκεξα).
-Σν γξάθσ, ηνπ ιέσ.
-Ξαλά πάιη ν Γεκήηξεο: Ρε ζπ Πέηξν ηη κνπ ιεο ηώξα;
-Μέζα έμσ Γεκήηξε. Νηνύδθν ρνξεύνπλ. ‘Καβαθιηώηηθν’.
Έρσ θνληέςεη λα πάσ λα ζθάζσ. Λέσ, δελ γίλεηαη απηό. Σόζν θαηξό καζαίλνπκε ηνλ
ηξακπαληζηό. Αθνύ ην μέξνπκε. Σν δσλαξάδηθν εδώ είλαη ηξακπαληζηό. Πεξλάλ δπν
ώξεο θαη ζε θάπνηα ζηηγκή κηιάσ κε κία θαη ηε ιέσ:
-Καιά καξή γηαηί ρνξεύεηε απηό, αθνύ μέξσ όηη ρνξεύεηε θάηη άιιν. Σεο κηινύζα έηζη
ρσξηάηηθα, νπόηε ηελ πξνζέγγηζα.
-Α! απηή πνπ λαη κπξνζηά εθεί πέξα, είλαη λύθε. Γελ είλαη από δσ. Δίλαη
Καβαθιηώηηζζα.
-Καη γηαηί είλαη κπξνζηά απηή;.
-Δίλαη κπξνζηά απηή γηαηί είλαη ε γπλαίθα ηνπ Γεκάξρνπ. ‘Ση είλαη ΑΤΣΖ;
ΓΤΝΑΗΚΑ ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ;’
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Κη αθνινπζνύλε όιεο ηε γπλαίθα ηνπ Γεκάξρνπ. Γειαδή, είλαη απηό πνπ ιέσ πνιιέο
θνξέο ζηα παηδηά εδώ. ηη έλα ιατθό δξώκελν κεηεμειίζζεηαη, αιιάδεη ή ελ πάζε
πεξηπηώζεη αιινηξηώλεηαη, όηαλ απηόο πνπ θάλεη ηελ πξώηε θίλεζε ηεο αιιαγήο έρεη
κηα ζεκαληηθή ζέζε ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη».
Πνιινί δάζθαινη θαηεγνξνχλ άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο φηη, θαηά ηε
δηαδηθαζία απηή, αιινηψλνπλ ηνπο ρνξνχο, ηππνπνηψληαο ηνπο, νκνγελνπνηψληαο
ηνπο θαη, ηειηθά, παξαπνηψληαο ηνπο. Οη δηαθσλίεο απνθιείνπλ ζπλεξγαζίεο θαη
νξηζκέλεο θνξέο είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε πνιχ έληνλνπο θαβγάδεο. Δπίζεο,
φπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, πνιχ δάζθαινη ζεσξνχλ φηη νη
ζπλάδειθνί ηνπο δελ θάλνπλ «ζνβαξέο» έξεπλεο, γη απηφ αδπλαηνχλ λα εληνπίζνπλ
ηα δάλεηα ζηνηρεία. Σν δήηεκα απηφ έρεη εγείξεη έληνλεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ
ρνξνδηδαζθάισλ, θαηά θχξην ιφγν, ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νπφηε θαη ε
απζεληηθφηεηα αλαδείρζεθε ζε δεηνχκελν. Απηή ε πεξίνδνο ζεσξείηαη ε πεξίνδνο
κεηάβαζεο πξνο πην απζεληηθέο επηηειέζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο θνιθινξηζηηθέο
επηηειέζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ. ε ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηνλ Κψζηα, κεηαμχ άιισλ,
κνπ αλάθεξε ηα εμήο:
«Δίλαη ζαθέο όηη νη παξεκβάζεηο ήηαλε, δπζηπρώο, κεγάιεο. Σνπιάρηζηνλ, έηζη ην
γλσξίδνπκε πηα. Καη λαη, είλαη έλα κεγάιν πξόβιεκα όζνλ αθνξά όιεο απηέο ηηο
θαηαγξαθέο πνπ έρνπλε γίλεη, ηνπ ηη καο παξαδίδεηαη. Πνιιά πνπ ζεσξνύκε
δειαδή όηη ρνξεύηεθαλ από κεγάινπο αλζξώπνπο, είλαη, ηειηθά, παξεκβάζεηο
ρνξνδηδαζθάισλ».
ηε κεηάβαζε απφ ην θνιθιφξ ζηελ παξάδνζε, φπσο ηελ πεξηγξάθνπλ νη
ρνξνδηδάζθαινη, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ν ζεζκφο ησλ ζεκηλαξίσλ. Σα ζεκηλάξηα
απνηέιεζαλ κηα λέα κνξθή πξνζέγγηζεο ηνπ ρνξνχ, αιιά θαη κηα επηθεξδή
δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο ρνξνδηδαζθάινπο. Οη ηειεπηαίνη, πξνζπαζνχζαλ λα
εμεηδηθεπηνχλ ζηνπο ρνξνχο κίαο πεξηνρήο θαη παξνπζίαδαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο
απζεληίεο ζε απηή ηελ νκάδα ρνξψλ. Απηέο νη πξαθηηθέο απνηέιεζαλ αληηθείκελν
κίκεζεο κε απνηέιεζκα ε αλαθάιπςε θαη ε, ελ ζπλερεία αλάδεημε, ηεο ηνπηθφηεηαο
λα απνηειέζεη ην πςειφηεξν δηαθχβεπκα γηα ηνπο ρνξνδηδαζθάινπο.
Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο, εηζάγνπλ λέα ήζε ζην ρνξφ, φπσο νλνκαζίεο,
ξπζκνχο, πνηφηεηεο θίλεζεο θαη ζεαηξηθά ζηνηρεία (Λνπηδάθε 2009: 209-210). Οη
ρνξνί απνδνκνχληαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο, ηα νπνία νλνκάδνληαη θαη
αλαιχνληαη. Ζ ηθαλφηεηα ησλ δαζθάισλ θαη ησλ ρνξεπηψλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα
πεξηγξάθνπλ ηα ζηνηρεία απηά, αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ
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αλάιπζε ηνπ ρνξνχ (Adshead 1988: 21). Δπηπιένλ, θαηά ηελ απνδφκεζε θαη
αλαδφκεζε, νη δάζθαινη πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο εξκελείεο γηα ηνπο ρνξνχο, ηηο νπνίεο
εγγξάθνπλ ζηελ θηλεηηθή κνξθή πνπ αλαδεηθλχνπλ σο πξφηππε. Ζ Λνπηδάθε (2008:
113) δίλεη κία σξαία πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη πξψηεο
θαηαγξαθέο ηνπ Λπθείνπ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ε ρνξνδηδάζθαινο πνπ είρε ζηαιεί
γηα θαηαγξαθή ρνξψλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο, αδπλαηνχζε λα θαηαλνήζεη
ηνλ ηξφπν πνπ ρφξεπαλ νη ληφπηεο γπλαίθεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη δηα «ηεο αηφπνπ
απαγσγήο» επέιεμε ηα βήκαηα πνπ θαίλνληαλ λα έρνπλ κηα πεξηνδηθφηεηα θαη ηα
έβαιε ζε κία ζεηξά. Έηζη, έθηηαμε έλαλ λέν ρνξφ, πνπ ήηαλ, σζηφζν, πξντφλ επηηόπηαο
έξεπλαο.
Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο απηέο, σζηφζν, ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο απφ ηνπο
ρνξνδηδαζθάινπο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ νη ρνξνί ζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν.
Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα ηεο αιινίσζεο, νη δάζθαινη εηζάγνπλ ην ζέκα ηνπ
«βαζκνχ ηεο απζεληηθφηεηαο» (Γέιηζνπ 1996: 115), πνπ νξίδεη ηη ζεσξείηαη
αιινίσζε ησλ ρνξψλ θαη ηη φρη. Ο βαζκφο απζεληηθφηεηαο δελ είλαη θάηη ζηαζεξφ,
αιιά κεηξάηαη θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Μία κεισδία, κία ζπγθεθξηκέλε
ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ή αθφκα θαη ην πνηνο ρνξεχεη έλαλ ρνξφ είλαη ραξαθηεξηζηηθά
πνπ απμάλνπλ ή κεηψλνπλ ην βαζκφ απζεληηθφηεηαο.
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα ζεκηλάξηα ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο
ρνξνδηδαζθαιίαο ζε έλα επηθεξδέο επάγγεικα. Ωζηφζν, απηή ε αχμεζε ηεο
θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο, είρε σο απνηέιεζκα λα θαηεγνξεζνχλ ρνξνδηδάζθαινη
φηη εκπνξεπκαηνπνίεζαλ ηνλ ρνξφ. Δθείλνη πνπ ηνπο θαηεγνξνχλ είλαη ζπλήζσο
άλζξσπνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο εζεινληηθά ή
θεξδίδνπλ πνιχ ιίγα ρξήκαηα. Σα ζεκηλάξηα, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ Έιιελεο θαη
μέλνη ρνξεπηέο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θήκεο ησλ ρνξνδηδαζθάισλ, νη
νπνίνη απέθηεζαλ ην status ηνπ εηζεγεηή (ησλ ρνξψλ) κηαο «πεξηνρήο». Οη εηζεγεηέο
βξίζθνληαη ζηελ πςειφηεξε βαζκίδα ηεο ρνξνδηδαζθαιηθήο ηδηφηεηαο. Απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ζην πιαίζην ησλ ζεκηλαξίσλ, νη δηνξγαλσηέο θαη νη
πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη νη εηζεγεηέο είλαη ζε ζέζε λα
κεηαβηβάζνπλ φρη κφλν ρνξεπηηθέο γλψζεηο αιιά, επίζεο, θαη

έλα ζχλνιν

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία θαη, άξα, λα
κεηαβηβάζνπλ ηελ «παξάδνζε». Σα ζεκηλάξηα είλαη νη κνλαδηθέο πεξηζηάζεηο ζηηο
νπνίεο νη ρνξνδηδάζθαινη δείρλνπλ κέξνο ησλ θαηαγξαθψλ ηνπο. χκθσλα κε ηελ
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Άλλα «έλαο θαιφο εηζεγεηήο δελ κεηξάεη κόλν βήκαηα, αιιά κπνξεί λα ζνπ πεξάζεη
ηελ θνηλσλία».
ήκεξα, κεηά απφ ην κεγάιν αξηζκφ ρνξψλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί, απηφ πνπ
έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε αλαδήηεζε ρνξψλ πνπ, ελδερνκέλσο, δελ
ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο θαηαγξαθέο. Ζ «αλαθάιπςε» ελφο «λένπ» ρνξνχ
απνηειεί πςειφ δηαθχβεπκα πνπ εληζρχεη ην ρνξεπηηθφ θεθάιαην 28 θαη ην θχξνο ηνπ
ρνξνδηδαζθάινπ. πσο κνπ πεξηέγξαςε ν Πέηξνο:
«Αξρίζακε κεηά λα πεγαίλνπκε κε ηνλ Γεκήηξε ζε άιινπ ηύπνπ έξεπλεο, δειαδή
πεγαίλακε ζηα ζπίηηα θαη καδεύακε 3-4 γπλαίθεο, καο ιέγαλ ηα ηξαγνύδηα, ηα
γξάθακε, ςάρλακε, αο πνύκε, λα βξνύκε άιια πξάγκαηα πιένλ. ρη ηα ρνληξηθά,
απηό πνπ ρνξεύεηαη ζηελ πιαηεία. Κάηη άιιν. Ξεραζκέλν».
Σν «μεραζκέλν», ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν ρνξνδηδάζθαινο, θαη ην νπνίν
ζεσξεί φηη είλαη δπλαηφ λα βξεζεί θαη λα αλαδσνγνλεζεί, αθνξά ρνξνχο πνπ, αθξηβψο
επεηδή

μεράζηεθαλ,

ζεσξνχληαη

πεξηζζφηεξν

απζεληηθνί

θαη

πεξηζζφηεξν

παξαδνζηαθνί, αθνχ γιίησζαλ απφ ηελ «επηδεκία» ηνπ θνιθινξηζκνχ. ρνιηάδνληαο
ηελ πξαθηηθή απηή, έλαο εθ ησλ ρνξνδηδαζθάισλ κνπ αλέθεξε, εηξσληθά, φηη θάπνηνη
ζπλάδειθνί ηνπ «είλαη ηθαλνί λα βξνπλ θαη ρνξνύο από ηα Ίκηα πξνθεηκέλνπ λα
βγάινπλ ρξήκαηα».

28

Ο Pierre Bourdieu (1986: 241) ζηνλ νξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα
ζπζζσξεπκέλε εξγαζία, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα νηθεηνπνηεζεί απφ θνξείο ή νκάδεο θνξέσλ θαη
κπνξεί δπλεηηθά λα επηθέξεη νθέιε. Σν ρνξεπηηθφ θεθάιαην είλαη νπζηαζηηθά ην πνιηηηζκηθφ
θεθάιαην, δειαδή νη ζπζζσξεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ, ππφ πξνυπνζέζεηο, κεηαηξέπεηαη ζε
νηθνλνκηθφ θεθάιαην.(ν.π.: 241-248).
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3.5 Πνιηηηθέο όςεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιιόγσλ.
Παξακνλέο ηεο 25εο Μαξηίνπ. Με ηε ιήμε ηνπ εμαληιεηηθνύ, δίσξνπ
καζήκαηνο, νη ηξηάληα δύν θαηάθνπνη θαη ηδξσκέλνη ρνξεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
πξόβα, εηνηκάδνληαη λα απνρσξήζνπλ. Ο δάζθαινο δεηά επηηαθηηθά «λα κελ θύγεη
θαλείο» θαη πξνηξέπεη ηνπο ρνξεπηέο λα καδεπηνύλ θνληά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
κηιήζεη. Οη καζεηέο, εκθαλώο δπζαξεζηεκέλνη πνπ παξαηείλεηαη ε ζσκαηηθή ηνπο
ηαιαηπσξία, ζρεκαηίδνπλ έλα εκηθύθιην γύξσ ηνπ. Ο ρνξνδηδάζθαινο, ν νπνίνο είλαη
θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιόγνπ, ξσηάεη πόζνη εθ ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ ζθνπεύνπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξέιαζε. Ζ παξέιαζε επξόθεηην
λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ιίγεο εκέξεο, ελ όςεη ησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ηεο εζληθήο
επεηείνπ, πνπ δηνξγαλώλνληαλ από ηνλ Γήκν όπνπ εδξεύεη ν ζύιινγνο. Ζ ρνξεπηηθή
νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ έρεη πξνζθιεζεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξέιαζε, θνξώληαο
ειιεληθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο.
Οη καζεηέο, λένη άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, εθθξάδνπλ
ακήραλα ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηθείκελε παξέιαζε, πξνθαζηδόκελνη
πνηθίιεο δηθαηνινγίεο. Οη πεξηζζόηεξνη πξνηηκνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηελ αξγία,
πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ θάπνηα εθδξνκή ή λα μεθνπξαζηνύλ, ελώ θάπνηνη εθδειώλνπλ
ηε δπζαξέζθεηά ηνπο, γηα ηελ ηαιαηπσξία πνπ πξνθαιεί ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηνπ είδνπο
εθδειώζεηο. Ζ αδηαθνξία ησλ ρνξεπηώλ πξνθαιεί εθλεπξηζκό ζηνλ ρνξνδηδάζθαιν, ν
νπνίνο ηνπο ππελζπκίδεη όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ζύιινγν πεξηιακβάλεη θαη
ππνρξεώζεηο, θαη όρη «κόλν γιέληηα θαη γνύζηα». πλερίδνληαο, ηνπο δεηάεη έληνλα λα
καδεπηνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξνη εθείλε ηελ εκέξα, επεηδή «ζε κία θεληξηθή
εθδήισζε ηνπ Γήκνπ, ν ζύιινγνο νθείιεη λα επηδεηθλύεη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή, κε
πνιινύο ρνξεπηέο». Ο δάζθαινο επηζεκαίλεη ζηνπο ρνξεπηέο όηη ν Γήκνο παξαρσξεί
ηνλ ρώξν γηα ηηο πξόβεο, ελώ ππάξρεη ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη ζηήξημεο ζε
κειινληηθέο εθδειώζεηο.
Σειηθά, πνιινί καζεηέο ππνρσξνύλ ζην αίηεκα ηνπ δαζθάινπ θαη δειώλνπλ
ζπκκεηνρή. Έηζη ζπγθεληξώζεθε ν ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ησλ 20 ρνξεπηώλ, πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξέιαζε. Απνρσξώληαο, έλαο ρνξεπηήο κνπ ιέεη πσο
απνγνεηεύηεθε, επεηδή ε παξέιαζε ζα γηλόηαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Γήκν, ηνλ νπνίν ν
ίδηνο ραξαθηεξίδεη πεξηθεξεηαθό. Μνπ εμεγεί πσο πεξίκελε όηη ν δάζθαινο ζα είρε «ηα
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κέζα», ώζηε ν ζύιινγνο λα ζπκκεηάζρεη, ηνπιάρηζηνλ, ζηε κεγάιε παξέιαζε πνπ
δηνξγαλώλεη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζηελ παξαιηαθή ιεσθόξν.
Απφ ηελ παξαπάλσ αθήγεζε αλαδχνληαη νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιιφγσλ. Σα εξσηήκαηα απηά επηθεληξψλνληαη ζηηο ζρέζεηο
αλάκεζα ζηνπο ζπιιφγνπο θαη ηνπο δεκνηηθνχο πνιηηηθνχο ζεζκνχο. Σν δήηεκα ηεο
πνιηηηθήο ησλ ζπιιφγσλ κπνξεί λα εμεηαζηεί ππφ ην πξίζκα ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ηνπ
πνιηηηζκνύ, πνπ θαζηζηά ηελ παξάδνζε κέζν παξαγσγήο πνιηηηθήο αμίαο. πσο
έρνπλ απνδείμεη πνιινί ζπγγξαθείο, ε παξάδνζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζηφρνο θαη σο
κέζν επίηεπμεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο νκνγελνπνίεζεο αιιά θαη εηεξφηεηαο
(Karakasidou 1993, θνπηέξε-Γηδαζθάινπ 1982, Herzfeld 2002, Γέιηζνπ 2004,
Μάλνο 2010). Σν Λύθεην ησλ Διιελίδσλ, ζην νπνίν έγηλε αλαθνξά ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο, πνπ έζεζαλ σο θεληξηθφ ηνπο
ζηφρν ηε δηάζσζε ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο, σο εζληθφ δηαθχβεπκα (Άληδαθα-Βέε
2008 & 2010, Μηρνπνχινπ 2010). Έλα άιιν ζηνηρείν ηεο ζρέζεο ησλ ζπιιφγσλ κε
ηελ πνιηηηθή, αθνξά ζην εζληθηζηηθφ πλεχκα ησλ ζπιιφγσλ, ηδηαίηεξα, ζηηο
ζπλνξηαθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. ηηο πεξηνρέο απηέο, φπνπ ηίζεληαη δεηήκαηα
εζληθψλ θαη εζλνηηθψλ δηεθδηθήζεσλ, ν ιφγνο πεξί ηνπηθνχ ρνξνχ είλαη ηδηαίηεξα
έληνλνο (Μάλνο 2010).
Οη ρνξεπηηθνί ζχιινγνη, σο ρψξνη ζπζπείξσζεο θαη νκαδηθήο δξάζεο,
απνηεινχλ πεδίν αιιειεπίδξαζεο κε ηηο δεκνηηθέο Αξρέο. Οη ζχιινγνη δηεθδηθνχλ
νηθνλνκηθή θαη πιηθή ζηήξημε, ελψ νη δεκνηηθνί πνιηηεπηέο πξνζδνθνχλ ζηελ
εμαζθάιηζε ςήθσλ γηα ηελ επαλεθινγή ηνπο. Ζ πξνζδνθία νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, κε
ηελ παξνρή πιηθήο θαη ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, μεθηλά απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 1980, δεκηνπξγψληαο έλα «πιέγκα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ» κεηαμχ ησλ
ζπιιφγσλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. (Υαηδεηάθε-Καςσκέλνπ: 2002: 375-376). Γηα
απηφλ ηνλ ιφγν, νη ρνξεπηηθνί ζχιινγνη θξνληίδνπλ λα επηδεηθλχνπλ ην κέγεζνο ησλ
νκάδσλ ηνπο ζε δεκφζηεο εθδειψζεηο, φπσο είλαη νη εζληθέο παξειάζεηο, νη ηνπηθέο
κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο.
πσο θάλεθε απφ ηελ αθήγεζε ζηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, γηα ηνπο
ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο, φπσο είλαη ε Παξέα, ε ζρέζε κε ηνπο ηνπηθνχο, θαη φρη κφλν,
πνιηηηθνχο θνξείο θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε ζεκαζία. Ο ρνξνδηδάζθαινο πίεζε ηνπο
ρνξεπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ καδηθά ζηελ παξέιαζε, κε ζθνπφ λα ζηεξίμεη ηε δεκφζηα
εηθφλα ηνπ Γεκάξρνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, νη ζχιινγνη ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ ην λα
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δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ πνιππιεζψλ ρνξεπηηθψλ ηκεκάησλ, θαζψο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν «απμάλνπλ ηε θήκε ησλ ρνξεπηηθψλ ηνπο νκάδσλ θαη ην ζπκβνιηθφ θεθάιαην
κε ην νπνίν πεξηβάιινπλ ηνλ ξφιν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο» (Μάλνο 2010: 238).
Ζ ηειεπηαία, φπσο κνπ εμέθξαζαλ ηα κέιε ηεο Παξέαο, αθνξά ζηελ παξνρή ρψξνπ
γηα ηηο πξφβεο, ηελ εμαζθάιηζε ρψξσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ πιηθνηερληθψλ
εμνπιηζκψλ γηα ηηο εθδειψζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα ησλ
εθδειψζεσλ θαη εθδξνκψλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κνξθή ρνξεγηψλ. Δπηπιένλ,
ηα κέιε ησλ ζπιιφγσλ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ
ησλ πνιηηηθψλ κε εζληθέο ζπλδειψζεηο.
Ζ παξνρή βνήζεηαο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ πξνβάιιεηαη σο αιιειεγγχε ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ, άξα πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ. Ζ ζηάζε απηή
ζπληζηά ελ δπλάκεη παξάγνληα εμαξγχξσζεο ζε ςήθνπο. (Γέιηζνπ 2004: 255). Απηφο
είλαη θαη έλαο ιφγνο, πνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηνπηθψλ δεκάξρσλ έρεη κεγάιε
ζεκαζία ε δηάθξηζε «δεκφηεο / κε δεκφηεο. πσο κνπ είπε ραξαθηεξηζηηθά έλαο
αληίπαινο ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ: «ηγά κελ αζρνιεζεί ν Γήκαξρνο κε ηελ Παξέα.
Αθνύ μέξεη όηη νη πεξηζζόηεξνη δελ είλαη ‘δεκόηεο’ θαη δελ ςεθίδνπλ εθεί». Ζ Παξέα
γλσξίδεη απηφ ην δήηεκα ηεο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν αληηζηαζκίδεη εληζρχνληαο ηελ
εηθφλα ηνπ πνιηηηζηηθνχ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ. πδεηψληαο κε ηνλ δάζθαιν κνπ
αλέθεξε φηη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πξνζπαζεί λα ζπκκεηέρεη ε νκάδα ζε φιεο ηηο
εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ.
Ζ έθθξαζε πξνηηκήζεσλ θαη ε ζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ απφ ηηο
εθάζηνηε δεκνηηθέο αξρέο πξνβάιιεηαη σο ζεηηθή ή αξλεηηθή. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ηίζεληαη δεηήκαηα θνκκαηηθήο εθπξνζψπεζεο νπφηε νη Γήκαξρνη
«πξνηηκνχλ λα βνεζνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο, δειαδή φζνη ππνζηεξίδνπλ ην ίδην θφκκα
κε ηνλ Γήκαξρν, θαη λα δίλνπλ ηα ρξήκαηα ζ‟ απηνχο29». Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη
ηνπηθνί πνιηηεπηέο30 θξνληίδνπλ λα πξνβάιινπλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο δξάζεηο ησλ
29

Σν δήηεκα ηεο θνκκαηηθήο ηαχηηζεο είλαη πνιχ έληνλν κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ θαηέρνπλ εγεηηθέο
ζέζεηο ζηνπο ζπιιφγνπο. Ζ Φσηεηλή Καξαιίδνπ πεξηγξάθεη ην δήηεκα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ
ζπιιφγσλ θαη Γεκάξρσλ ζε δήκνπο ηνπ Ννκνχ Κηιθίο (2007: 149-151).
30
ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο κεγάιεο αληηδξάζεηο πξνθάιεζε ε απφθαζε ηεο αληηδεκαξρίαο
πνιηηηζκνχ, επί ζεηείαο ηνπ δεκάξρνπ Γηάλλε Μπνπηάξε, λα δηαιχζεη ηελ νκάδα παξαδνζηαθψλ
ρνξψλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ην 2012. Ζ αηηία ησλ αληηδξάζεσλ αθνξνχζε ηελ απφθαζε ηεο
Αληηδεκαξρίαο Πνιηηηζκνχ λα παξαρσξήζεη φιεο ηηο ελδπκαζίεο ηνπ βεζηηαξίνπ ηνπ Γήκνπ ζην
Λχθεην Διιελίδσλ Θεζζαινλίθεο,. Οη πιεξνθνξεηέο κνπ αλέθεξαλ φηη ε απφθαζε ήηαλ ηνπ
Γεκάξρνπ θαη νθεηιφηαλ ζηε θήκε ηνπ Λπθείνπ, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, δελ αμίδεη λα
θαηέρεη ηηο ελδπκαζίεο, αθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα. ε ηειεθσληθή ζπλνκηιία πνπ είρα κε ηελ θα. Καίηε Σζηφηξα, πξφεδξν ηνπ Λπθείνπ
Διιελίδσλ Θεζζαινλίθεο, κνπ επηβεβαίσζε «ηελ παξαρψξεζε θαη απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ
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ζπιιφγσλ, εμαζθαιίδνληαο ςεθνθφξνπο, κε ηελ ππφζρεζε λα ζπλερηζηεί ε παξνρή
βνήζεηαο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε σο απνηέιεζκα ην ζεκαληηθφ
πεξηνξηζκφ ησλ θνλδπιίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζπιιφγσλ.
Παξάιιεια, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπιιφγσλ έθαλε αθφκα εληνλφηεξν ην
δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα απεπζχλνληαη,
θαηά βάζε, ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε, κε ηε
κνξθή ρνξεγηψλ, κε αληάιιαγκα ηε δηαθήκηζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεκφζησλ
εθδειψζεσλ ησλ ζπιιφγσλ αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε πειαηείαο απφ ηα κέιε ηνπο.
Αληίζεηα, ν ξφινο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ πεξηνξίδεηαη, θπξίσο, ζηελ εμαζθάιηζε
πιηθήο βνήζεηαο γηα ηηο παξαζηάζεηο θαη ζηελ παξαρψξεζε δσξεάλ ρψξσλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζπιιφγσλ.

ελδπκαζηψλ, κε αληάιιαγκα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Λπθείνπ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ". Ζ θα. Σζηφηξα
κνπ εμήγεζε φηη ε παξαρψξεζε δελ ήηαλ επίζεκε, νχηε ππήξρε θάπνην επίζεκν έγγξαθν ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία, αιιά πξαγκαηνπνηήζεθε θαηφπηλ πξνθνξηθήο ζπκθσλίαο. Σέινο, ν εθλεπξηζκφο ησλ
πιεξνθνξεηψλ εληάζεθε φηαλ κνπ εμήγεζαλ φηη ν Γήκνο πξνέβιεπε ηελ εθρψξεζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ
γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ελδπκαζηψλ, θάηη πνπ, φκσο, δελ κνπ επηβεβαίσζε ε θα. Σζηφηξα.
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4. Υνξεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ρνξεπηηθά βηώκαηα. Από ηηο πξόβεο ζηε
«κεγάιε» παξάζηαζε.
ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ νη
ρνξεπηέο ηε ρνξεπηηθή εκπεηξία, κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο πξφβαο θαη ηεο
παξάζηαζεο. Κάζε ρνξεπηηθή πεξίζηαζε εμεηάδεηαη σο «ρνξεπηηθφ γεγνλφο», κε ηελ
έλλνηα πνπ ην νξίδεη ε Cowan (1990: 10), δειαδή σο «ρξνληθά, ρσξηθά θαη
ελλνηνινγηθά „νξηνζεηεκέλε‟ ζθαίξα αιιειεπίδξαζεο». Δληφο απηψλ ησλ νξίσλ, νη
ζπκκεηέρνληεο δξνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο θαη βηψλνπλ
ηελ παξάδνζε σο ελζψκαηε εκπεηξία. Ζ πξφβα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ παξάζηαζε,
θαζψο ε πξψηε απνηειεί ην κέζν γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο δεχηεξεο. Παξ‟ φια απηά,
κεηαμχ ησλ δχν πεξηζηάζεσλ αλαπηχζζνληαη δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο, κε απνηέιεζκα
λα πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ρνξνχ.

4.1 Ζ πξόβα ηεο Παρέας.
Οη πξφβεο ηεο νκάδαο «παξαζηάζεσλ» ηεο Παξέαο πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε
Σεηάξηε ζε έλα θιεηζηφ γπκλαζηήξην θαη δηαξθνχλ δχν ψξεο. ηε κία πιεπξά ηνπ
γπκλαζηεξίνπ ππάξρεη κηα κηθξή ζεαηξηθή ζθελή, ελψ ζηελ άιιε, βξίζθνληαη
πιαζηηθά θαζίζκαηα, ηνπνζεηεκέλα κε ηξφπν πνπ ζπκίδνπλ θεξθίδεο γεπέδσλ. ηνλ
ρψξν ηίπνηα δελ καξηπξά φηη πξφθεηηαη γηα αίζνπζα ρνξνχ31. Γίπια ζηελ αίζνπζα
βξίζθνληαη δχν δσκάηηα. Ο ζχιινγνο έρεη πξφζβαζε κφλν ζην έλα, ζην νπνίν θαη
θηινμελείηαη ε ηκαηηνζήθε ηνπ αλελεξγνχ, πιένλ, ρνξεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ
Γήκνπ. Σν άιιν δσκάηην έρεη παξαρσξεζεί ζε δηαθνξεηηθφ ζχιινγν, πνπ
ρξεζηκνπνηεί επίζεο ην γήπεδν, αιιά δηαθνξεηηθέο εκέξεο.
Οη πεξηζζφηεξνη ρνξεπηέο θηάλνπλ ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ε πξφβα, ελψ θάπνηνη
θαζπζηεξνχλ, γεγνλφο πνπ, ζπλήζσο, πξνθαιεί εθλεπξηζκφ ζηνλ ρνξνδηδάζθαιν. Σα
κέιε ηεο «κεγάιεο νκάδαο» είλαη άλδξεο θαη γπλαίθεο λεαξήο ειηθίαο (απφ 18 έσο 40
εηψλ). Οη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά, ρσξίο ε δηαθνξά λα είλαη κεγάιε. ηηο
πξφβεο ζπκκεηέρνπλ απφ 25 έσο 50 ρνξεπηέο, θαηά κέζν φξν 35 θάζε θνξά. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζπλεζίδνπλ λα θνξνχλ αζιεηηθέο θφξκεο θαη αζιεηηθά παπνχηζηα,
θαζψο ε πξφβα είλαη θνπηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απαηηεί άλεηα ελδχκαηα θαη

31

πλήζσο, ζηηο αίζνπζεο ρνξνχ ππάξρνπλ θαζξέθηεο θαη θσηνγξαθίεο απφ ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο.

61

ππνδήκαηα. Μέρξη λα μεθηλήζεη ην κάζεκα, νη ρνξεπηέο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε
«πεγαδάθηα». Ο δάζθαινο, ελ ησ κεηαμχ, εηνηκάδεη ην ρνξεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα
ρνξέςεη ε νκάδα. Γηα ηηο πξφβεο, ν δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή,
ζηνλ νπνίν έρεη απνζεθεπκέλν έλα κεγάιν αξηζκφ παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ θαη
κνπζηθψλ. Ζ ςεθηαθή κνξθή (mp3) ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ δηεπθνιχλεη ηελ επί
ηφπνπ δηακφξθσζε ηνπ ρνξεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εθάζηνηε πξφβαο. ε θάζε
πξφβα ρνξεχνληαη ρνξνί απφ πέληε πεξίπνπ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σν πξφγξακκα
έρεη κηα ζηαζεξή δνκή. ρεδφλ πάληνηε ρνξεχνληαη ρνξνί απφ ηε δπηηθή Θξάθε θαη
ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία, ελψ νη ππφινηπεο πεξηνρέο ελαιιάζζνληαη, κε θάπνηεο απφ
απηέο

λα

εκθαλίδνληαη

κε

κεγαιχηεξε

ζπρλφηεηα.

Έηζη,

ην

πξφγξακκα

ζπκπιεξψλεηαη κε ρνξνχο απφ πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο θαη θεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
ηεο Κξήηεο, θάπνηνπο ρνξνχο απφ ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη, ζπαληφηεξα, απφ ηνλ
Πφλην, ηε Θεζζαιία θαη ηελ Ήπεηξν. Απηνί νη ρνξνί είλαη νη ρνξνί πνπ επηηεινχληαη
ζπρλφηεξα

ζηηο

παξαζηάζεηο

ηηο

Παξέαο.

Οξηζκέλεο

θνξέο,

γηα

ιφγνπο

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ρνξεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, επηηεινχληαη ρνξνί θαη απφ άιιεο,
ιηγφηεξν δεκνθηιείο πεξηνρέο. Σέηνηεο πεξηνρέο είλαη ε Καππαδνθία, ηα παξάιηα ηεο
Μηθξάο Αζίαο, ηα Δπηάλεζα θ.ά. Οη πξφβεο απνηεινχλ έλα κέζν δηαξθνχο άζθεζεο,
ψζηε ε ρνξεπηηθή νκάδα λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή έηνηκε λα εκθαληζηεί ζε κηα
ρνξεπηηθή παξάζηαζε. Σέηνηεο παξαζηάζεηο είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ αλά πάζα
ζηηγκή, γη‟ απηφ ε νκάδα πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα αληαπνθξηζεί.
χκθσλα κε ηνπο πιεξνθνξεηέο κνπ, ε επηιεθηηθή ζχλζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο ιφγνο αθνξά ζηε δηάθξηζε ησλ
ρνξψλ ζε «βαξεηνχο» θαη «κε βαξεηνχο», θπξίσο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ρνξεπηψλ.
«Βαξεηνί» ζεσξνχληαη, σο επί ην πιείζηνλ, νη αξγνί ρνξνί θαη «κε βαξεηνί»
ζεσξνχληαη νη γξήγνξνη θαη δσεξνί ρνξνί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, ε
Παξέα έιαβε κέξνο ζε παξάζηαζε, γηα ηηο αλάγθεο ηεο νπνίαο νη ρνξεπηέο
ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. Ζ κία νκάδα ζα ρφξεπε ρνξνχο απφ ηελ Καππαδνθία θαη
ε άιιε ρνξνχο απφ ηελ αλαηνιηθή Ρσκπιία. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθαλ νη ρνξνί απφ
ηελ Καππαδνθία, ζχκθσλα κε ηνλ δάζθαιν, ήηαλ «γηα λα δείμνπκε θάηη ην
δηαθνξεηηθό». Μία εθ ησλ λεαξψλ ρνξεπηξηψλ, θαλεξά δπζαξεζηεκέλε πνπ
εληάρζεθε ζην πξφγξακκα ηεο «βαξεηήο» Καππαδνθίαο, δεηνχζε επίκνλα απφ ηνλ
δάζθαιν «λα ηελ αιιάμεη νκάδα». Ο δάζθαινο αληαπνθξίζεθε, ηειηθά, ζην αίηεκά
ηεο θαη ε λεαξή ρνξεχηξηα παλεγχξηζε θάλνληαο έληνλεο ρεηξνλνκίεο θαη
ζρεκαηίδνληαο ην ζήκα ηεο λίθεο κε ηα δάρηπιά ηεο. ηελ εξψηεζή κνπ, γηαηί δελ
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ήζειε λα ρνξέςεη θαππαδνθηθνχο ρνξνχο, κνπ απάληεζε: «νη ρνξνί ηεο Καππαδνθίαο
είλαη βαξεηνί θηλεηηθά. Γελ είλαη γηα κέλα. Δγώ ζέισ πην ‘θαληαδί’ πξάγκαηα». Μεηά
ηελ παξάζηαζε, νη ρνξνί απφ ηελ Καππαδνθία δελ εληάρζεθαλ μαλά ζην πξφγξακκα
ησλ πξνβψλ.
ζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ησλ ρνξψλ απφ ηελ αλαηνιηθή Ρσκπιία, ην
δήηεκα ηεο ζηαζεξήο επηηέιεζήο ηνπο ζηελ πξφβα ζρεηίδεηαη κε ηηο εξεπλεηηθέο
δξάζεηο ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ. Ο Πέηξνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαηαγξαθέο ρνξψλ ζε
ρσξηά, φπνπ δηακέλνπλ πξφζθπγεο απφ ηελ αλαηνιηθή Ρσκπιία. Δπηπιένλ, δηδάζθεη
απηνχο ηνπο ρνξνχο ζε ζεκηλάξηα, πνπ δηνξγαλψλνληαη εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη
έρεη απνθηήζεη θήκε, σο εηζεγεηήο ησλ ρνξψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Έλα
ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξν θχξνο ζηε δνπιεηά ησλ ρνξνδηδαζθάισλ είλαη ε
εμεηδίθεπζε ησλ ρνξεπηηθψλ ηνπο νκάδσλ ζηνπο ρνξνχο ησλ πεξηνρψλ, φπνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη θαηαγξαθέο. Έηζη, ε Παξέα, πάλσ απ‟ φια θαη πξψηα απ‟ φια,
πξέπεη λα εμαζθεζεί, ψζηε λα απνδίδεη ηέιεηα απηνχο ηνπο ρνξνχο θαη λα απνηειεί
πξφηππν κίκεζεο γηα ηνπο άιινπο ζπιιφγνπο. πσο κνπ είπε ν Γηάλλεο, πνπ είλαη
ρνξεπηήο ηεο Παξέαο, «ην ρνξεπηηθό είλαη ν θαζξέθηεο ηνπ δαζθάινπ πξνο ηα έμσ».
Δπηπιένλ, ε άςνγε απφδνζε ησλ ρνξψλ κηαο πεξηνρήο απφ κηα ρνξεπηηθή νκάδα,
απμάλεη ηε θήκε ηνπ ζπιιφγνπ θαη πνιιαπιαζηάδεη ηηο πξνζθιήζεηο γηα ζπκκεηνρή
ζε κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο.
Ζ παξαπάλσ επηιεθηηθή ζηάζε ησλ ρνξνδηδαζθάισλ θαη ησλ ρνξεπηψλ
απέλαληη ζηνπο ρνξνχο, ζέηεη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη, ηειηθά,
ππεξηνπηθφο ζχιινγνο. Πψο εξκελεχεηαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ κειψλ
φηη «ρνξεχνπλ ρνξνχο απφ φιε ηελ Διιάδα»; Σα θξηηήξηα επηινγήο θαίλεηαη λα
αθνξνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ ρνξψλ. Οη πεξίηερλνη ρνξνί θαη νη ρνξνί πνπ
επηηξέπνπλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ είλαη πνιχ δεκνθηιείο κεηαμχ ησλ ρνξεπηψλ θαη ησλ
ρνξεπηξηψλ.

Ζ

δπλαηφηεηα

ησλ

ρνξεπηψλ

λα

εθηεινχλ

εληππσζηαθνχο

«απηνζρεδηαζκνχο» θαη ε επηηπρεκέλε απφδνζε ηερληθά πεξίπινθσλ ρνξψλ εληζρχεη
ην γφεηξν ηεο ρνξεπηηθήο νκάδαο θαη πξνθαιεί ζεξκέο αληηδξάζεηο απφ ηνπο ζεαηέο
ησλ παξαζηάζεσλ. Αληίζεηα, νη ρνξνί πνπ βαζίδνληαη ζε απινχζηεξα θηλεηηθά
πξφηππα θάλνπλ ηνπο ρνξεπηέο λα δπζαλαζρεηνχλ θαη, νξηζκέλεο θνξέο, λα
εγθαηαιείπνπλ θαη ηελ πξφβα.
Οξηζκέλνη ρνξνί, απφ ηελ άιιε, ζεσξνχληαη «επηθίλδπλνη» γηα ην γφεηξν ηνπ
ζπιιφγνπ. Πξφθεηηαη, θπξίσο, γηα ρνξνχο πνπ πξνθαινχλ ακθηζπκία, ζρεηηθά κε ην
δήηεκα ηεο πξνέιεπζήο ηνπο. Σν παξάδεηγκα ηεο Καππαδνθίαο, πνπ αλαθέξζεθε
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παξαπάλσ, είλαη ελδεηθηηθφ απηήο ηεο ζηάζεο. Οη ρνξνί απφ ηελ Καππαδνθία
ζεσξνχληαη πεξηζσξηαθνί, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ.
Απηή ε αληίιεςε δελ νθείιεηαη κφλν ζην ζεσξνχκελν «βαξεηφ» θηλεηηθφ ηνπο ζηπι.
Σα ηνπξθφθσλα ηξαγνχδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο ρνξνχο, έρνπλ πξνζδψζεη
ραξαθηεξηζηηθά κηαξόηεηαο ζηνπο θαππαδνθηθνχο ρνξνχο, κε απνηέιεζκα λα κελ
πξνηηκψληαη. Ζ ίδηα ζηάζε ηεξείηαη απέλαληη ζε θάπνηνπο ρνξνχο απφ ηελ πεξηνρή
ηεο Φιψξηλαο, ηεο Αξηδαίαο θαη άιισλ πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε βαιθαληθέο
ρψξεο θαη ζεσξνχληαη κε ειιεληθνί. Σν δήηεκα αθνξά ηφζν ηνπο ίδηνπο ηνπο ρνξνχο
φζν θαη ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ησλ ρνξψλ. Γάζθαινη θαη ρνξεπηέο ραξαθηεξίδνπλ
ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ρνξψλ ή ηε ρξήζε ζιαβηθψλ νλνκαζηψλ, σο
αλεπζπλφηεηα ησλ δαζθάισλ πνπ θαηάγνληαη απφ απηέο ηηο πεξηνρέο32. ηηο πεξηνρέο
απηέο επηδηψθεηαη νκνγελνπνίεζε ησλ ρνξεπηηθψλ ζηπι, θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη θαη
ν Herzfeld (1998: 41, 100, 110), γηα ηελ θξαηηθηζηηθή ηδενινγία, ε πνηθηινκνξθία
ζπληζηά απεηιή. Ηδηαίηεξα ζηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο, ην δήηεκα ησλ ηνπηθψλ ρνξψλ
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ.
ε απηφ ην πιαίζην, ηδηαίηεξε ακεραλία πξνθαινχλ νη ρνξνί πνπ ζπλαληψληαη θαη απφ
ηηο δχν πιεπξέο ησλ ζπλφξσλ, πνπ δελ θαηαηάζζνληαη νχηε ζηνπο ειιεληθνχο, νχηε
ζηνπο κε ειιεληθνχο αιιά εληάζζνληαη ζηνπο «νξηαθνχο» ρνξνχο.
Σέινο, θάπνηνη ρνξεπηέο εθθξάδνπλ απνξξηπηηθή ζηάζε απέλαληη ζε
νξηζκέλνπο ρνξνχο: «Γελ ρνξεύσ πνληηαθά, γηαηί δελ ρσλεύσ ηνπο Πόληηνπο».
Παξαηεξνχκε φηη ε επηιεθηηθή ζηάζε ησλ δαζθάισλ, ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ
ρνξεπηηθνχ ξεπεξηνξίνπ, δελ απέρεη πνιχ απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ ιανγξάθσλ, πνπ
επέιεγαλ ηα ζέκαηά ηνπο, κε γλψκνλα ην αλ ήηαλ άμηα γηα κειέηε. Μάιηζηα,
κπνξνχκε λα πνχκε πσο, νξηζκέλεο θνξέο, ηαπηίδνληαη θαη ηα θίλεηξά ηνπο, κε ηνλ
εζληθηζκφ λα παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηηο επηινγέο ηνπο. πλνπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε πσο νη ζχιινγνη είλαη επηιεθηηθά ππεξηνπηθνί.
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ην δήηεκα απηφ έρεη γίλεη αλαθνξά ζην θεθάιαην γηα ηηο πνιηηηθέο φςεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπιιφγσλ.
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4.1.1 Μπαίλνληαο ζηνλ ζύιινγν.
(Απόζπαζκα από ην εκεξνιόγηό κνπ. 1ε εκέξα ζηελ Παξέα).
ήκεξα, ινηπόλ, ήηαλ ε πξώηε πξόβα. Οδεγώληαο από ην ζπίηη κνπ ζηνλ
ζύιινγν, έλησζα κεγάιε ακεραλία. Πξνζπαζνύζα λα θαηαιάβσ αλ ε ακεραλία
κνπ είρε λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη έκπαηλα ζηνλ ζύιινγν, σο λέα ρνξεύηξηα ή
επεηδή ν ξόινο κνπ ήηαλ, πιένλ, δηαθνξεηηθόο. ίγνπξα, ήηαλ θαη ηα δύν.
Θπκήζεθα όηη ηελ ίδηα ακεραλία έλησζα θάζε θνξά πνπ μεθηλνύζα λα ρνξεύσ ζε
έλαλ θαηλνύξγην ζύιινγν. Δηδηθά ηόηε, ζηελ Αζήλα, πνπ δελ ήμεξα ζρεδόλ
θαλέλαλ. Από ηελ άιιε, δελ κπνξεί. Κάπσο έηζη ζα ληώζνπλ νη αλζξσπνιόγνη
όηαλ πξσηνκπαίλνπλ ζην πεδίν ηεο έξεπλαο. «Γελ κπνξεί ζα ην ληώζαλε θη
άιινη» όπσο ιέεη θαη ην ηξαγνύδη. Φηάλνληαο ζηελ είζνδν, ε ακεραλία έγηλε
άγρνο θαη αγσλία. Θπκήζεθα ηα ιόγηα ελόο θίινπ πνπ κε είρε πξνεηδνπνηήζεη:
«ηγά κελ ζε δερηνύλ. Απηνί είλαη κηα θιίθα. Θα ζε απνκνλώζνπλ. Θα ζε έρνπλ
ζην πεξηζώξην θαη δελ ζα ζνπ κηιάεη θαλείο. Απνθιείεηαη λα θάλεηο δνπιεηά κ’
απηνύο». «Λεο λα κελ κε δερηνύλ;», ζθέθηεθα. «Αλνεζίεο! Βαζηά αλάζα θαη
κπαίλνπκε».
Ζ ρξήζε ηνπ απνζπάζκαηνο απφ ην εκεξνιφγηφ κνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα
κνξθή απην-εζλνγξαθίαο. ηαλ έγξαθα ηα παξαπάλσ, δελ ζθεθηφκνπλ φηη ζα ηα
ρξεζηκνπνηνχζα ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο. Ζ επηινγή κνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ
ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία βαζίζηεθε ζε δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, φπσο αλαθέξζεθε
θαη ζηελ εηζαγσγή, δελ κπνξνχζα λα δηαρσξίζσ απφιπηα ην γεγνλφο φηη ήκνπλα
ρνξεχηξηα απφ ην γεγνλφο φηη πήγαηλα ζηνλ ζχιινγν γηα επηηφπηα έξεπλα. Έηζη, δελ
ζα κπνξνχζα λα πξνζπνηεζψ φηη ε παξνπζία κνπ ζηνλ ρψξν ήηαλ νπδέηεξε θαη
ακέηνρε. Ωο ρνξεχηξηα απνηεινχζα θη εγψ κέξνο απηήο ηεο εζλνγξαθίαο. Δμ νπ θαη
μεθίλεζα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο κνπ. Γεχηεξνλ, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
πεξηγξάθσ κε ηνπο φξνπο «ακεραλία», «άγρνο» θαη «αγσλία», αθνξνχλ αθξηβψο
ζηελ ζσκαηηθή θαη λνεηηθή εκπεηξία (Leavitt 1996: 516) πνπ βηψλεη έλαο ρνξεπηήο ή
κηα ρνξεχηξηα, φηαλ μεθηλάεη λα ρνξεχεη ζηηο πξφβεο ελφο ζπιιφγνπ. Δθείλε ε νξηαθή
ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ζηε ρνξεπηηθή νκάδα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο ρνξεπηέο,
σζηφζν, ζπάληα κνπ ηελ πεξηέγξαθαλ. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο ινηπφλ, ζηξάθεθα ζηε
δηθή κνπ εκπεηξία σο ρνξεχηξηα, γηα λα πεξηγξάςσ ηελ είζνδν ελφο λένπο κέινπο
ζηνλ ζχιινγν.
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Με κηα βαζηά αλάζα, ινηπφλ, κπήθα ζηελ αίζνπζα. Σν γεγνλφο φηη,
παιαηφηεξα, είρα πξαγκαηνπνηήζεη αλάινγεο «εηζφδνπο» δελ δηαζθάιηδε ηελ ζεηηθή
έθβαζε ηεο απνδνρήο κνπ απφ ηα κέιε. Γλψξηδα, σζηφζν, πψο πεξίπνπ έπξεπε λα
ζπκπεξηθεξζψ. Μπαίλνληαο γηα πξψηε θνξά ζηνλ ζχιινγν, ν ρψξνο ηνπ
γπκλαζηεξίνπ κνπ θάλεθε θξχνο. θέθηεθα φηη, ηνπιάρηζηνλ ήηαλ αξθεηά κεγάινο
θαη δελ ζα ζηξηκσρλφκαζηαλ. Σηο ζθέςεηο κνπ δηέθνςε ε θσλή ηνπ δαζθάινπ, ν
νπνίνο κε ππνδέρζεθε ζεξκά, αιιά ζχληνκα ζηξάθεθε πξνο ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ
ππνινγηζηή, γηα λα εηνηκάζεη ην πξφγξακκα ησλ ρνξψλ πνπ ζα ρνξεχακε. Σελ
ππφινηπε ψξα, κέρξη λα αξρίζεη ε πξφβα, δελ κνπ κίιεζε θαλείο. Σν άθνπζκα ηεο
κνπζηθήο έδσζε ην ζχλζεκα γηα ηελ έλαξμε ηεο πξφβαο, γεγνλφο πνπ κνπ πξνθάιεζε
αλαθνχθηζε. Αθνινπζψληαο ηνπο ρνξεπηέο, πηάζηεθα ζηνλ θχθιν, ζηελ ηειεπηαία
ζέζε.
Καζψο ρφξεπα, ζθεθηφκνπλ φηη φινη κε παξαθνινπζνχλ γηα λα δνπλ αλ
ρνξεχσ θαιά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ μέξσ αλ απηφ ζπλέβαηλε ή ήηαλ
δεκηνχξγεκα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο ακεραλίαο κνπ. Πάλησο, ηα θαηάθεξα θαη απφ ην
άγρνο κνπ κπέξδεςα ηα βήκαηά κνπ, αθφκα θαη ζε έλαλ απιφ ρνξφ, ζηνλ ζπξηφ
Μαθεδνλίαο. Γλψξηδα πσο ε απνδνρή απφ κηα κεγάιε ρνξεπηηθή νκάδα απαηηεί
ππνκνλή θαη ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφ ην
«ππνςήθην» λέν κέινο. Πξφθεηηαη γηα απηφ πνπ ε Λνπηδάθε (2010: 287) απνθαιεί
«πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηελ νκάδα». Ζ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ παιηψλ κειψλ ζέηεη
ηνλ λενεηζεξρφκελν ζε κηα νξηαθή ζέζε, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα απνδεηρζνχλ νη
πξνζέζεηο ηνπ (βι. παξαθάησ). ε απηή ηε ζέζε βξέζεθα θη εγψ, αθνχ γηα ηνπο
ππφινηπνπο ήκνπλ απιψο κηα επίδνμε ππνςήθηα ρνξεχηξηα ηεο νκάδαο ηνπο.
Αλαγλψξηδα ηελ θαηάζηαζε νξηαθφηεηαο33 ζηελ νπνία είρα πεξηέιζεη, θαζψο αθφκα
δελ ήκνπλ νχηε «κέζα», νχηε «έμσ» απφ ηελ νκάδα.
Σνλ πξψην θαηξφ ειάρηζηνη κνπ κηινχζαλ, ελψ έλησζα -ή κπνξεί λα ην
θαληαδφκνπλ θη απηφ- ηελ θαρππνςία νξηζκέλσλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία
κνπ ζηνλ ζχιινγν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ήκνπλα ηειείσο άγλσζηε. Με
νξηζκέλνπο εθ ησλ κειψλ γλσξηδφκνπλ ηππηθά, θαζψο είρακε ζπλαληεζεί ζε
ζεκηλάξηα θαη γιέληηα, ελψ άιινη κε έβιεπαλ γηα πξψηε θνξά. Ζ θαρππνςία, ζηελ
νπνία αλαθέξζεθα, ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ πξνζέζεσλ ηνπ
ππνςήθηνπ λένπ κέινπο. Οη θαηαμησκέλεο νκάδεο ζεσξνχλ φηη θαηέρνπλ έλα

33

Γηα ηελ νξηαθφηεηαο βι. Victor Turner, 1974.
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ρνξεπηηθφ θεθάιαην, πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ρνξψλ θαη ηερληθψλ θαη ην
νπνίν πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί απφ ηηο θηινδνμίεο ησλ «αληαγσληζηψλ». Οη
«αληαγσληζηέο» κπνξεί λα είλαη δάζθαινη, ρνξεπηέο ή άιιεο ρνξεπηηθέο νκάδεο.
Έηζη, αλ έλαο ρνξεπηήο ή κία ρνξεχηξηα πξνέξρεηαη απφ άιιν ζχιινγν, πξέπεη λα
δηεξεπλεζνχλ νη πξνζέζεηο ηνπ/ηεο. Αλ θξηζεί φηη «ήξζε γηα λα θιέςεη», δειαδή λα
«πάξεη» ρνξνχο θ.ιπ θαη λα επηζηξέςεη ζηνλ αξρηθφ ηνπ/ηεο ζχιινγν, ζα πξέπεη «κε
ηε ζπκπεξηθνξά καο λα ηνλ/ηελ δηψμνπκε». πδεηψληαο κε δχν κέιε ηνπ ζπιιφγνπ
αξγφηεξα, αλέθεξαλ ζρεηηθά:
Άλλα: «Μπνξεί όκσο λα έξζεη θάπνηνο -ηνλ βιέπσ εγώ από καθξηά-, κπνξεί λα
ην θαηαιάβσ όηη απηόο δελ ήξζε γηα λα κπεη ζηελ παξέα. Ήξζε γηα λα θάλεη ην
θνκκάηη ηνπ, ήξζε γηα λα πάξεη από καο. Βήκαηα ζεο; Υνξνύο ζεο; Σξόπν
δηδαζθαιίαο ζεο; Κάηη ήξζε λα πάξεη. Γελ ζα κείλεη ζε εκάο». Άξα ην δεηνχκελν
είλαη λα έξζεη θάπνηνο πνπ ζα κείλεη;
Πέηξνο.: «Δγώ ηώξα δείρλσ. ηελ αξρή, πεξίκελα λα δσ πνηνη ζα κείλνπλ θαη
πνηνη ήξζαλ κόλν γηα λα πάξνπλ. Απηνί πνπ έκεηλαλ είλαη άλζξσπνη πνπ ζα ηνπο
θηάζσ ζην πςειόηεξν ζεκείν».
ιγα: «Μα θη εγώ, δελ ζέισ λα δώζσ ηελ εληύπσζε όηη όπνηνο έξζεη ζα ηνπ
αλνίμνπκε ηελ θαξδηά καο θαη ηελ πόξηα γηα λα κπεη κέζα. Άκα ζέιεη λα κπεη, ζα
κπεη. […] Γελ απνθιείνπκε ηνλ θόζκν λα έξζεη εθεί, λα δήζεη απηό ην πξάγκα.
πνηνο ζέιεη λα ην δήζεη, είλαη εππξόζδεθηνο. Από εθεί θαη πέξα, πξέπεη θη ν ίδηνο
λα δώζεη θνκκάηηα ηνπ εαπηνύ ηνπ. Αλ δελ δώζεηο, δελ ζα πάξεηο. Ίζσο θάπνηνη
εξρόληνπζαλ λα πάξνπλ κόλν ή λα πάξνπλ ρσξίο λα δώζνπλ. Απηό λνκίδσ, δελ
ρσξάεη».
ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ζπκεζνχκε ηελ πεξίπησζε ηεο Γφξαο
ηξάηνπ, πνπ απαγφξεπε ηε ρξήζε ησλ ρνξψλ, έμσ απφ ηα φξηα ηεο νκάδαο ηεο.
Μάιηζηα, ζχκθσλα κε κηα εμηζηφξεζε, ε ηξάηνπ δηέθνςε κία παξάζηαζε, φηαλ
αληηιήθζεθε ηελ παξνπζία ρνξεπηψλ ηνπ Λπθείνπ, ηνπο νπνίνπο θαη έδησμε, κε ην
αηηηνινγηθφ φηη έθιεβαλ ηνπο ρνξνχο ηεο (βι. Λνπηδάθε 2010, ζεκ. 62). Ζ δεχηεξε
απφ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξήηξηεο πεξηγξάθεη ηελ απνδνρή ησλ λέσλ κειψλ κέζα
απφ έλα ζχζηεκα ππνρξεσηηθψλ αληαιιαγψλ. Οη ρνξεπηέο νθείινπλ λα δψζνπλ ζηελ
νκάδα ηνλ ρξφλν ηνπο, ηηο ηερληθέο ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζηε ρνξεπηηθή νκάδα, κνπ
δεηήζεθε λα δηδάμσ ρνξνχο ηεο Καππαδνθίαο, ηνπο νπνίνπο γλσξίδσ απφ
θαηαγξαθέο πνπ έρσ πξαγκαηνπνηήζεη.
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Σειηθά, ε «θαιή κνπ ρνξεπηηθή ζπκπεξηθνξά» αιιά θαη ην γεγνλφο φηη απφ
ηελ 4ε πξφβα ν δάζθαινο αλήγγεηιε ηελ παξνπζία κνπ ζηνλ ζχιινγν, είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ απνδνρή κνπ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ απνδνρή ηνπ
δαζθάινπ βαζίζηεθε ζηε «ζεηηθή εκπεηξία πνπ απνθφκηζε» απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ
πξαγκαηνπνίεζα καδί ηνπ. Βέβαηα, ζε απηφ ίζσο βνήζεζε θαη ην γεγνλφο φηη ήκνπλ
γπλαίθα. Οη άλδξεο ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν «επηθίλδπλνη» ηφζν γηαηί νη
πεξηζζφηεξνη δάζθαινη είλαη άλδξεο, φζν θαη επεηδή νη πην πνιχηηκεο ηερληθέο πνπ
δηαζέηνπλ νη ζχιινγνη, αθνξνχλ ζηνπο επηηειεζηηθνχο απηνζρεδηαζκνχο ησλ αλδξψλ.
πσο κνπ είπε ν Γηψξγνο, πνπ είλαη κέινο ηεο Παξέαο «ηνλ ‘δπλαηό’ ζύιινγν, ηνλ
θάλνπλ νη άλδξεο». Ζ «θαιή ρνξεπηηθή ζπκπεξηθνξά», ζηελ νπνία αλαθέξζεθα,
αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ κνπ σο ρνξεχηξηα, πνπ εθθξαδφηαλ
ζσκαηηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, νη νπνίνη ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ. Απηή ε
αθήγεζε πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ελφο ππνςήθηνπ κέινπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα
κπεη ζηελ νκάδα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα απνδείμεη ηφζν ηηο ηθαλφηεηεο, φζν θαη ηηο
θαιέο ηνπ πξνζέζεηο αιιά θαη ηελ απνδνρή ησλ «θαλφλσλ» ηεο ρνξεπηηθήο νκάδαο.
Ζ ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαδηθαζία απηή γηα ηηο πξφβεο, αθνξά ζηηο ζρέζεηο πνπ θάζε
θνξά αλαπηχζζνληαη. Έηζη, ε δηαδηθαζία ηεο πξφβαο, δελ είλαη ζηαζεξή θαη
ακεηάβιεηε. Οη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη επεξεάδνπλ ηελ ίδηα ηελ πξφβα. Γηα
παξάδεηγκα, ε εκθάληζε ελφο κέινπο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ
δηδαρζνχλ, πξνζσξηλά, ζπγθεθξηκέλνη ρνξνί θαη ηερληθέο. ια ηα παξαπάλσ,
κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζαλ έλα παξάδεηγκα πξφβαο ή κηα εθδνρή ηεο πξφβαο.
Αληίζεηα, φζα αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζηε ξνπηίλα ησλ πξνβψλ.
4.1.2. Γηαθξίζεηο, ηεξαξρίεο θαη ξόινη.
πσο αλέθεξα, ε πξφβα απνηειεί, θπξίσο, πξνεηνηκαζία. Ζ «πξφβα» σο
έλλνηα, ζπληζηά κηα πξαθηηθή πξνεηνηκαζίαο θαη ηειεηνπνίεζεο, γηα ηε δεκφζηα
παξνπζίαζε ησλ ρνξψλ. Δπίζεο, είλαη έλαο ηξφπνο επηινγήο ησλ πξαθηηθψλ (ρνξνί,
επηηειεζηηθά ζηπι) πνπ ζα επηηειεζηνχλ κπξνζηά ζε θάπνην θνηλφ (Schechner 2003:
207). θνπφο είλαη ε επίηεπμε νκνηνκνξθίαο θαηά ηε ρνξεπηηθή επηηέιεζε. Ζ κεγάιε
νκάδα, ηδηαίηεξα, πξέπεη λα εμαζθείηαη ζπλερψο ζε δηαθνξεηηθά ρνξεπηηθά ζηπι,
ψζηε λα είλαη πάληα έηνηκε λα αληαπνθξηζεί ζε κία πξφζθιεζε λα ζπκκεηάζρεη ζε
εθδήισζε. Δπνκέλσο, ε πξφβα είλαη κηα πξαθηηθή δηακφξθσζεο ρνξεπηηθήο
νκνηνκνξθίαο, ε νπνία είλαη δεηνχκελν ζηηο ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο.
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ηελ πξψηε πξφβα, φπσο έρσ ήδε αλαθέξεη, πηάζηεθα ηειεπηαία ζηνλ θχθιν.
Απηή ε επηινγή πξνέθπςε απφ ηελ εμνηθείσζή κνπ κε ηηο ηεξαξρίεο πνπ ππάξρνπλ
ζηηο ρνξεπηηθέο νκάδεο. Πνηέο είλαη, φκσο, απηέο νη ηεξαξρίεο θαη πψο επηηεινχληαη
ζηελ πξφβα; Πξψηα απ‟ φια, ζηηο πξφβεο ηεο Παξέαο εθθξάδνληαη δχν βαζηθέο
δηαθξίζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ην θχιν θαη είλαη ε δηάθξηζε «άλδξεο-γπλαίθεο». Απηή ε
δηάθξηζε επηηειείηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κέζα ζηνλ ίδην ρνξεπηηθφ θχθιν.
Καηαξράο, νη άλδξεο πηάλνληαη κπξνζηά απφ ηηο γπλαίθεο. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη δχν
δηαθξηηέο ππννκάδεο, ην φξην ησλ νπνίσλ είλαη ν ηειεπηαίνο απφ ηνπο άλδξεο θαη ε
πξψηε απφ ηηο γπλαίθεο. Αλ θαη απηή ε πξαθηηθή ππνηίζεηαη πσο αλαπαξηζηά ηελ
απζεληηθή κνξθή ησλ ρνξψλ, ζηελ πξάμε θάλεθε λα πξνηηκάηαη θαη γηα ιφγνπο
πξαθηηθνχο. Οη άλδξεο, δειαδή, πξνηηκνχλ λα πηάλνληαη δίπια-δίπια, ψζηε λα
δηεπθνιχλνληαη

ζηνπο

απηνζρεδηαζκνχο. Ζ

δπλαηφηεηα

ησλ γπλαηθψλ

λα

απηνζρεδηάζνπλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, γεγνλφο πνπ
ζπληζηά θξηηήξην ηεξάξρεζεο. Έηζη, κέζα απφ απηέο ηηο ππννκάδεο εθθξάδνληαη
ζσκαηηθά, δχν δηαθξηηέο κνξθέο ρνξνχ: ν «αλδξηθφο ηξφπνο» θαη ν «γπλαηθείνο
ηξφπνο». Ο πξψηνο, αθνξά εληππσζηαθέο θηλήζεηο, πεδήκαηα θαη ζηξνβηιηζκνχο,
ζηνηρεία πνπ πξνβάινπλ ηνλ αλδξηζκφ, ελψ ν δεχηεξνο, αθνξά πεξηνξηζκέλεο
θηλήζεηο, κε ζηξσηνχο βεκαηηζκνχο θαη απφιπην έιεγρν ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ
ζψκαηνο. Απφ ηνπο δχν «ηξφπνπο», ν αλδξηθφο ζεσξείηαη ηεξαξρηθά αλψηεξνο. Οη
άλδξεο έρνπλ κεγάια πεξηζψξηα απηνζρεδηαζκνχ θαη επίδεημεο ηνπ ζψκαηφο ηνπο
κέζσ ηνπ ρνξνχ. Αληίζεηα, γηα ηηο γπλαίθεο ππάξρνπλ φξηα. Αλ κία ρνξεχηξηα ππεξβεί
απηά ηα φξηα δέρεηαη ηελ θξηηηθή ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ άιισλ ρνξεπηψλ/ρνξεπηξηψλ.
Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα θνπλάεη «ππεξβνιηθά» ηνπο γνθνχο ηεο, θαηεγνξείηαη φηη
«έθαλε ηελ παξάδνζε ζάκπα ή ηζηθηεηέιη». Απφ ηελ άιιε, αλ εθηειεί κεγάινπο
ρνξεπηηθνχο δηαζθειηζκνχο, θαηεγνξείηαη φηη «ρνξεχεη ζαλ άλδξαο».
Ζ δεχηεξε δηάθξηζε είλαη απηή πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηνπο «παιηνχο/έο» θαη ζηνπο «θαηλνχξγηνπο-εο» ηεο Παξέαο. Ζ δηάθξηζε απηή εθθξάδεηαη κε
ζαθήλεηα κέζα ζηνλ ρνξεπηηθφ θχθιν θαη αθνξά ζηελ ηεξάξρεζε ζην εζσηεξηθφ ησλ
παξαπάλσ ππννκάδσλ. Μεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ, πξνθχπηνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε πξψηνπο/-εο, κεζαίνπο/-εο θαη ηειεπηαίνπο/-εο34. Σα
φξηα απηψλ ησλ δηαθξίζεσλ, δειαδή πνχ ηειεηψλνπλ νη πξψηνη θαη πνχ αξρίδνπλ νη
κεζαίνη, δελ είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρνξεπηψλ πνπ
34

Απηέο νη ζπζρεηίζεηο κε φξνπο ηεξαξρίαο παξαηεξείηαη θαη ζηνπο ζεαηξηθνχο ρνξνχο θαη έρνπλ σο
βάζε ην γαιιηθφ κπαιέην (Λνπηδάθε 2010: 293).
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απαξηίδνπλ ηνλ ρνξεπηηθφ θχθιν. Έηζη, ζηελ πξφβα δελ εθθξάδνληαη, απιψο,
πξνυπάξρνπζεο ηεξαξρίεο, αιιά ζπγθξνηνχληαη θάζε θνξά λέεο. Σν θάζε κέινο
γλσξίδεη ζε πνην ηκήκα ηνπ θχθινπ κπνξεί λα πηαζηεί. Γηα λα πεξηγξάςσ ηελ
ηεξαξρηθή θαηάηαμε ησλ ρνξεπηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θχθινπ, ζα ρξεζηκνπνηήζσ
ηελ έλλνηα «ηερληθή πεηζαξρίαο» ηνπ Michel Foucault. χκθσλα κε ηνλ Foucault, νη
ηερληθέο απηέο απνζθνπνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή πεηζήλησλ ζσκάησλ (Foucault 1989:
189-191). Ο ιφγνο πνπ δαλείδνκαη απηφ ηνλ φξν είλαη γηα λα δείμσ πσο δελ πξφθεηηαη
γηα ηερληθέο πνπ καζαίλνληαη δηα ηνπ ιφγνπ, αιιά, αληίζεηα καζαίλνληαη ζσκαηηθά
κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ρνξεπηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο θαη κέζσ ηεο
αλαγλψξηζεο ηεο απφζηαζεο ηεο ζέζεο ηνπ θάζε ρνξεπηή απφ ηηο άιιεο ζέζεηο. Ζ
πεηζαξρία σο πξνο ηε ζεηξά ή θαη σο πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ δαζθάινπ, ζεσξείηαη
απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηηο παξαζηάζεηο αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε νκνηνκνξθίαο
ζηελ νκάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο ρνξνχ, παξαηήξεζα πσο ε πξσηνβνπιία κηαο
θνπέιαο απφ ηηο κεζαίεο λα πηαζηεί ζηε ζεηξά ησλ πξώησλ ζπλνδεχηεθε απφ
ζηαδηαθή εθηφπηζή ηεο πξνο ηα πίζσ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ ρνξψλ. Σέινο,
ην πφζν θαηξφ ζα παξακείλεη θαλείο ζηνπο «ηειεπηαίνπο-εο» ή ζηνπο «κεζαίνπο/-εο»,
δελ είλαη ζηαζεξφ θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ζ αλνδηθή πνξεία
εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε ηερληθή ηνπο απφδνζε, αιιά, θπξίσο, ε ζρέζε ηνπο
κε ηα άιια κέιε. Αλ θάπνηνο/-α αλαπηχμεη θηιηθέο ζρέζεηο κε θάπνηνπο απφ ηνπο
«πξψηνπο» γηα παξάδεηγκα, πνιχ γξήγνξα κπνξεί λα πξνσζεζεί πξνο ηα κπξνζηά.
Έηζη, θάπνηνο/-α κπνξεί λα αλειηρζεί κέζα ζε ιίγνπο κήλεο, ελψ νξηζκέλνη/-εο,
κέλνπλ εγθισβηζκέλνη/-εο ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε.
Μηα ππφξξεηε δηάθξηζε είλαη νη «θαινί - κέηξηνη ρνξεπηέο». Απηή ε δηάθξηζε
δελ παίξλεη, ζπλήζσο, ιεθηηθή κνξθή, αιιά ζπγθαιχπηεηαη απφ ηελ δηάθξηζε
«παιηνί-θαηλνχξγηνη». Ζ δηάθξηζε απηή εθθξάδεηαη, θπξίσο, απφ ηε κεησκέλε
ζεκαζία πνπ δίλεη ν δάζθαινο, ζηελ ηερληθή ηνπο βειηίσζε. Γειαδή, ζε ρνξεπηέο
πνπ ζεσξεί θαινχο, δηδάζθεη εμεηδηθεπκέλα επηηειεζηηθά ζηπι. Αληίζεηα, φηαλ
ζεσξεί φηη «δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζώξηα βειηίσζεο» επηκέλεη κφλν ζηελ
αθνκνίσζε ηνπ πην απινχ ρνξεπηηθνχ ζηπι πξνθεηκέλνπ λα ζπληνληζηεί, ζην βαζκφ
πνπ κπνξεί, κε ηελ νκάδα. Ωζηφζν θάπνηεο θνξέο ε παξαπάλσ δηάθξηζε εθθξάδεηαη
θαη ιεθηηθά. Έηζη, κεηά ην ηέινο κίαο πξφβαο, ν δάζθαινο θψλαμε φινπο ηνπο
καζεηέο θνληά ηνπ θαη απεπζπλφκελνο ζηνπο «θαηλνχξγηνπο» ηνπο είπε λα κελ
αλεζπρνχλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ κε ηελ νκάδα. Γηεπθξίληζε φηη ζηελ
νκάδα ππάξρνπλ ηξία επίπεδα ρνξεπηψλ -ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη πνηα είλαη απηά- θαη
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δήηεζε απφ φινπο λα κελ απνπζηάζνπλ απφ ηηο πξφβεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλε κία
κεγάιε νκάδα.
Σέινο, άιιεο δηαθξίζεηο αθνξνχλ ζηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη ν θάζε
ρνξεπηήο. Έηζη, νξηζκέλνη ρνξεπηέο ηαπηίδνληαη κε ηνπο ρνξνχο ζπγθεθξηκέλσλ
πεξηνρψλ, ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο απφ απηέο. Ζ ηαχηηζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ
ηνπνζέηεζε

ησλ

ρνξεπηψλ

απηψλ

ζηε

ζέζε

ηνπ

πξσηνρνξεπηή

ή

ηεο

πξσηνρνξεχηξηαο, φηαλ ζηελ πξφβα ρνξεχνληαη νη ρνξνί απηήο ηεο πεξηνρήο. Έηζη,
ζηελ Παξέα, ν άββαο, θνηηεηήο πνπ θαηάγεηαη απφ ηνλ Έβξν, ρνξεχεη δηθαησκαηηθά
πξψηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζξαθηψηηθσλ ρνξψλ. Ο ίδηνο θξνληίδεη λα ηνλίδεη ηελ
θαηαγσγή ηνπ κε ην λα πηνζεηεί ηελ αληίζηνηρε πξνθνξά, λα ηξαγνπδά ηνπηθά
ηξαγνχδηα θαη λα αλαπαξάγεη ηζηνξίεο γηα ηε γηαγηά ηνπ ζην ρσξηφ. Ωζηφζν, ν ίδηνο
εγθαηαιείπεη απηή ηε ζέζε ζηε ζπλέρεηα ηνπ ρνξεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξφβαο.
Οη δάζθαινη ζεσξνχλ φηη ε θαηαγσγή ησλ ρνξεπηψλ θαη ρνξεπηξηψλ απφ ηηο πεξηνρέο
απηέο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηεινχλ απζεληηθά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρνξνχο.

4.1.3.Ζ δηδαζθαιία ησλ ρνξώλ: Από απηό πνπ ιέγεηαη όηη δηδάζθεηαη ζε απηό
πνπ δηδάζθεηαη.
Απφ ηηο πξψηεο ζπλεληεχμεηο

πνπ πξαγκαηνπνίεζα, δηαπίζησζα φηη ππάξρεη

δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ πνπ ιέγεηαη φηη δηδάζθεηαη θαη ζε απηφ πνπ, ηειηθά,
δηδάζθεηαη. πδεηψ κε ηνλ δάζθαιν ηεο Παξέαο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ:
«Άκα ζέισ λα δείμσ κηα πεξηνρή, πξώηα ζα ηνπο κηιήζσ γηα ην πώο δνύζαλ νη
άλζξσπνη. Γειαδή, αλ ήηαλ θιεηζηή θνηλσλία, αλ ήηαλ αλνηρηή θνηλσλία, ε
δηάηαμε ηνπ ρνξνύ, γηα λα θαηαιάβνπλε θάπνηα πξάγκαηα, πώο πξέπεη λα
θέξνληαη πάλσ ζην ρνξό. Γεληθά, πξνζπαζώ ιίγν λα ηνπο πεξάζσ ηελ θνηλσλία.
Απηά πνπ μέξσ ηνπιάρηζηνλ θη απηά πνπ έρσ ςάμεη. Καη κεηά ζα ηνπο δείμσ αο
πνύκε ηα βήκαηα».
Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή, αληαπνθξίλεηαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, ζρεδφλ ζε
φιεο ηηο αθεγήζεηο ησλ ρνξνδηδαζθάισλ. Ζ αλαγλψξηζε φηη νη παξαδνζηαθνί ρνξνί
είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη φρη «κηα ζεηξά απφ βήκαηα, έλα βεκαηνιφγην»
ήηαλ θνηλφο ηφπνο γηα φινπο. Ωζηφζν, ε δηδαζθαιία πεξηνξίδεηαη ζηελ απφθηεζε
δεμηνηήησλ θαη φρη ζηε ζχλδεζε ηνπ θάζε ρνξνχ κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία (Λνπηδάθε
2010: 289). ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο νη δάζθαινη αλέθεξαλ θάπνηεο εμηζηνξήζεηο, πνπ
ζεσξνχζαλ φηη ππνβνεζνχλ ηελ επηηέιεζε ηνπ ρνξνχ. Γηα παξάδεηγκα, ν
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ρνξνδηδάζθαινο ηεο Παξέαο, πξνζπαζψληαο λα βειηηψζεη ηε ρνξεπηηθή απφδνζε
ελφο ζαξαθαηζάληθνπ ρνξνχ, καο εμήγεζε φηη πξέπεη λα ρνξεχνπκε κε
κεγαινπξέπεηα. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, δηεπθξίληζε φηη ην ηξαγνχδη ηνπ ρνξνχ,
αλαθεξφηαλ ζην κχζν ηεο Έξηδνο. Καηαιήγνληαο, είπε ζηνπο ρνξεπηέο: «Δ, ηώξα
απηό δελ ζαο ζπκίδεη αξραηνειιεληθή πνκπή;». Σν ζρφιην απηφ, πξνθάιεζε ηελ
απάληεζε ελφο ρνξεπηή: «Ναη, ηώξα πνπ ην ιεο ζαλ λα ζπκάκαη θάηη». Ο ρνξεπηήο
ακθηζβεηεί κε ηε ζηάζε ηνπ ην δήηεκα ηεο ζπλέρεηαο ησλ ειιεληθψλ ρνξψλ. Γελ
πθίζηαηαη θάηη ηέηνην ή, αλ πθίζηαηαη, δελ είλαη θάηη πνπ ν ίδηνο κπνξεί λα γλσξίδεη,
ελψ ακθηζβεηεί θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ λα γλσξίδεη θαη λα
κεηαβηβάδεη αλάινγε γλψζε.
ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνπλ, νη δάζθαινη επηιέγνπλ έλα πξνζσπηθφ
ζηπι δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, θάπνηα ρνξεπηηθά ζηνηρεία ζπαλίσο ηα δηδάζθνπλ. Ζ
δηδαζθαιία, παξά ηνπο παξαπάλσ ηζρπξηζκνχο, πεξηνξίδεηαη ζηε κεηαβίβαζε
«ηερληθψλ ηνπ ζψκαηνο». Ο Marcel Mauss (2004 [1950]: 187) νξίδεη ηηο «ηερληθέο
ηνπο ζψκαηνο» σο «ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζε θάζε θνηλσλία θαη
θαηά ηξφπν παξαδνζηαθφ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο. πδεηψ κε ηνλ Πέηξν:
«Κνίηαμε. εγώ πάληνηε βξίζθσ έλα θηλεηηθό θύηηαξν. Γνπιεύσ απηό ην θηλεηηθό
θύηηαξν. Γειαδή, ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνηξνπία. ε θάζε πεξηνρή. Απηό
είλαη έλα θύηηαξν γηα κέλα. Έλα θηλεηηθό θύηηαξν. Δίλαη δειαδή κηα βάζε, πάλσ
ζηελ νπνία ζα δνκήζνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Σν νπνίν θύηηαξν έρεη κηα
ζπγθεθξηκέλε ηερλνηξνπία πνπ δελ κπνξώ λα δηαζπάζσ».
Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε φξνπο απνδφκεζεο θαη αλαδφκεζεο είλαη ε ίδηα
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ρνξψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηηο
θαηαγξαθέο. Ο δάζθαινο επηιέγεη ηε κηθξφηεξε θηλεηηθή νκάδα, ηελ νπνία απνθαιεί
«θχηηαξν». Μέζσ επαλαιακβαλφκελσλ αζθήζεσλ, ν δάζθαινο θξνληίδεη ψζηε νη
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα αθνκνηψζνπλ ην «θχηηαξν». Αθνινχζσο πξνζζέηεη
θηλεηηθά ζηνηρεία, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε «ρνξεπηηθή θξάζε», δειαδή ην
επαλαιακβαλφκελν κνηίβν ηνπ ρνξνχ. Πνιιέο θνξέο, σο κέζν δηδαζθαιίαο
ρξεζηκνπνηείηαη ε επίζθεςε ζε ηνπηθά ρσξηά θαηά ηε δηάξθεηα παλεγπξηψλ θαη
γιεληηψλ, πξνθεηκέλνπ νη ρνξεπηέο λα αθνκνηψζνπλ ηελ απζεληηθή επηηέιεζε.
χκθσλα κε ηνλ δάζθαιν, ε θάζε πεξηνρή έρεη ην δηθφ ηεο «θχηηαξν», απφ ην νπνίν
παξάγνληαη ζηε ζπλέρεηα φινη νη ρνξνί ηεο πεξηνρήο.
πσο αλέθεξα παξαπάλσ, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ νη δάζθαινη ζπαλίσο
δηδάζθνπλ.

Απηά

ηα

ζηνηρεία

αθνξνχλ
72

θηγνχξεο,

ηερληθέο

θαη

θάπνηεο

δηαθνξνπνηεκέλεο εθδνρέο ησλ βαζηθψλ ρνξεπηηθψλ ηχπσλ. Οη δάζθαινη δελ
αλαιχνπλ απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο, νχηε ηηο ζρνιηάδνπλ ιεθηηθά. Οη ίδηνη πηζηεχνπλ
φηη «απηά δελ ρξεηάδεηαη λα ηα μέξεη όινο ν θόζκνο, αιιά κόλν νη θαινί ρνξεπηέο, νη
νπνίνη έρνπλ θαη ηελ ηθαλόηεηα λα ηα θιέςνπλ, όηαλ ηα δνύλε». Σν δήηεκα ηνπ
θιεςίκαηνο ηεο ηερληθήο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν κεηαμχ καζεηεπφκελσλ ζε δηάθνξεο
ηέρλεο θαη επαγγέικαηα. (Μπαθαιάθε, 253-258, Herzfeld 131-138). ζνη θαηέρνπλ
ηερληθέο πνπ ηνπο θάλνπλ λα μερσξίδνπλ, απνθεχγνπλ λα ηηο κνηξάδνληαη,
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ ην πξνλφκην ηεο ηδηαίηεξεο επηηέιεζεο35. πδεηψ κε ηνλ
Κψζηα:
«Γηα κέλα, θαιόο ρνξεπηήο είλαη απηόο πνπ έρεη πνιύ θαιή ηερληθή θαη κπνξεί
θαη θιέβεη, αο πνύκε, όιεο απηέο ηηο θηλήζεηο πνπ θάλνπλ όκνξθν ηνλ ρνξό.
Βιέπεηο έλαλ παξαδνζηαθό ρνξεπηή ζε έλα ρσξηό λα ρνξεύεη έλαλ παξαδνζηαθό
ρνξό θαη ιεο ‘ηη σξαία πνπ ρνξεύεη απηόο’. Ο θαιόο ρνξεπηήο πξέπεη λα ‘ρεη ηε
δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη ηη θάλεη απηόο, πνύ θιέβεη (ζηνλ ξπζκό) ηη είλαη απηό
πνπ πξνζζέηεη θαη ηνλ θάλεη ηόζν σξαίν ρνξεπηή θαη λα κπνξεί λα ην
αλαπαξάγεη. […] Δγώ απηέο ηηο κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ζα ηηο θάλσ θάπνηεο θνξέο
ζηελ πξόβα, όρη ζπλερόκελα. Γελ ζα ην θάλσ δειαδή ηνλ θαλόλα ησλ βεκάησλ
κνπ. Θα ην ρνξέςσ θάπνηεο θνξέο, λα θάλεη θιηθ, ζε θάπνηνπο πνπ ζα ην δνύλε.
Γηαηί βιέπεηο όηη θάλεηο θάηη θαη ζα δεηο 3 - 4 άηνκα ζα αλνίμνπλ ηα κάηηα ηνπο
θαη ζα πνύλε, ‘σπ! θάηη έθαλεο εζύ εδώ πέξα’, ελώ νη άιινη δελ ζα ην ρνπλ πάξεη
θαλ ρακπάξη».
Παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ, νη δάζθαινη ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη
βαζηθφ λα δηδάζθεηαη ην ρνξεπηηθό ήζνο. Σν ρνξεπηηθφ ήζνο, πεξηιακβάλεη κηα
ζεηξά απφ θαλφλεο θαιήο ρνξεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ην ρνξεπηηθφ savoir vivre
φπσο ην απνθάιεζε κηα ρνξεχηξηα ηεο Παξέαο. Ο Πέηξνο κνπ ιέεη φηη «βαζηθόο
θαλόλαο είλαη λα κάζεηο λα κελ ζπαο ηνλ θύθιν». Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ θάπνηνο
ρνξεπηήο ρνξεχεη ζε θάπνην γιέληη, δελ πξέπεη λα κπαίλεη αλάκεζα ζε φζνπο, ήδε,
ρνξεχνπλ, αιιά λα πηαζηνχλ ζην ηέινο. Απηφο είλαη έλαο ιφγνο πνπ έρνπλ
πξνθιεζεί πνιινί θαβγάδεο ζε γιέληηα, θαζψο αξθεηνί ρνξεπηέο δελ
ζπκκνξθψλνληαη. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Άλλα «πξέπεη λα δηδάζθεηαη ην
κεξάθη. Σν κεξάθη παξ’ όιν πνπ ην έρνπκε όινη κέζα καο, αιιά πξέπεη λα βξεζεί
θάπνηνο λα καο ην μππλήζεη».
35

Μπνξνχκε λα ζθεθηνχκε φηη ζηηο ζπληαγέο καγεηξηθήο, νη ζεθ θξαηάλε κπζηηθφ ην πιηθφ πνπ
πξνζδίδεη ηδηαίηεξε γεχζε ζην θαγεηφ ηνπο.
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Δπνκέλσο, φιε ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε
ηερληθψλ ζηνηρείσλ. Οη ηζρπξηζκνί πεξί δηδαζθαιίαο άιισλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηθνξά,
κεξάθη, ήζνο) πεξηζζφηεξν ιέγνληαη παξά γίλνληαη. Δπηπιένλ, δελ έρνπλ φινη νη
ρνξεπηέο ηελ ίδηα πξφζβαζε ζην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. Οη ρνξνδηδάζθαινη,
απνθεχγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νλνκαζίεο γηα ηηο ηδηαίηεξεο ηερληθέο. Έηζη, απηέο νη
ηερληθέο δελ ελζσκαηψλνληαη ζηε δηδαζθαιία. Οη ρνξεπηέο ζα πξέπεη λα ηηο θιέςνπλ.
ηφρνο ησλ καζεηψλ είλαη λα αλαγλσξίδνληαη δεκφζηα σο ρνξεπηέο ηνπ δαζθάινπ. Ζ
δεκφζηα αλαγλψξηζε γίλεηαη κέζσ ηεο επηηέιεζεο απηψλ ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ
πνπ θιέβνληαη. Δπνκέλσο, ζην επηηειεζηηθφ ζηπι ελζσκαηψλεηαη ε ίδηα ε ζρέζε κε
ηνλ δάζθαιν.
4.1.4 Οη πξόβεο γηα ηελ παξάζηαζε: «Πάκε», κε αγσληζηηθνύο ξπζκνύο.
Κάζε ρξφλν, ε Παξέα ιακβάλεη κέξνο ζε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρνξεπηηθέο
παξαζηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ παξάζηαζε απηή έρεη ηνλ
ηίηιν Υνξεύνπκε γηα ηε Εσή θαη ζεσξείηαη εμαηξεηηθή πεξίζηαζε γηα δχν ιφγνπο.
Πξψηνλ, ε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε έρεη ηε κεγαιχηεξε θήκε ζηελ πφιε θαη,
δεχηεξνλ, ε δηνξγάλσζε έρεη θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα. Σν ηειεπηαίν αθνξά ζηε
δεκφζηα εηθφλα ησλ ζπιιφγσλ απηψλ, σο θνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο
γηα θνηλσληθέο δξάζεηο. πσο καζαίλνπκε απφ ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ
κνηξάζηεθε ζηνπο ζεαηέο, ε εθδήισζε δηνξγαλψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2005, κε
αθνξκή ην θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη ηεο Σατιάλδεο θαη ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε
ρξεκάησλ σο βνήζεηα ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξάζηαζε
μεθηλά ηνλ Οθηψβξε ή ηνλ Ννέκβξε, δειαδή 3 - 4 κήλεο πξηλ απφ ηελ παξάζηαζε.
Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε ησλ ρνξνδηδαζθάισλ, πξνθεηκέλνπ λα
επηιέμνπλ ηνπο ρνξνχο πνπ ζα ρνξέςνπλ θαη λα ξπζκίζνπλ δεηήκαηα ηεο
δηνξγάλσζεο.
Σελ

πεξίνδν

πξηλ

απφ

ηελ

παξάζηαζε,

νη

πξφβεο

ηεο

Παξέαο

εληαηηθνπνηνχληαη. Έηζη, ν δάζθαινο αλαθνίλσζε ζηνπο ρνξεπηέο φηη ζα γίλνληαλ
επηπιένλ πξφβεο ηηο Κπξηαθέο. χκθσλα κε απφθαζε ηνπ δαζθάινπ, απηή ηε ρξνληά
ην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο αθνξνχζε ζε ρνξνχο ηνπ Έβξνπ θαη ζε έλα
απνθξηάηηθν δξψκελν απφ ην ρσξηφ Αζβεζηάδεο ηνπ Έβξνπ. Ζ κφλε πιεξνθνξία πνπ
δφζεθε ζηνπο ρνξεπηέο θαη ζηηο ρνξεχηξηεο ήηαλ φηη επξφθεηην γηα απνθξηάηηθν
δξψκελν θαη σο εθ ηνχηνπ ζα έπξεπε λα ην απνδψζνπλ κε «έθζηαζε». Ζ
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αλαπαξάζηαζε

παξαδνζηαθψλ

δξψκελσλ

είλαη

πνιχ

πξνζθηιήο

ζηνπο

ρνξνδηδαζθάινπο. Σα δξψκελα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεαηξηθά ζηνηρεία, πνπ
δηαλζίδνπλ ηηο παξαζηαζηαθέο επηηειέζεηο κε εηθφλεο απφ ηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία
θαη, επηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ρνξεπηέο, εληζρχνπλ ηελ ηδέα
ηεο απζεληηθήο επηηέιεζεο.
ηηο επφκελεο πξφβεο, ην κάζεκα επηθεληξψζεθε ζην «ζηήζηκν» ηεο
παξάζηαζεο. Μία πξφθιεζε πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ νη γπλαίθεο ήηαλ ε
εθκάζεζε δχν εβξίηηθσλ ηξαγνπδηψλ, ηα νπνία ζα ηξαγνπδνχζαλ ρσξίο ζπλνδεία
κνπζηθήο. Σν δήηεκα απηφ πξνθάιεζε κεγάιεο εληάζεηο ζηα επφκελα καζήκαηα,
θαζψο νη γπλαίθεο αδπλαηνχζαλ λα απνδψζνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηξαγνπδηψλ (πξνθνξά, ζηνηρεία θσλεηηθήο απφδνζεο θ.ιπ). Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν
δάζθαινο θάιεζε ζηνλ ζχιινγν ηελ θπξία Γέζπνηλα, κία γπλαίθα κεγάιεο ειηθίαο,
κε θαηαγσγή απφ ηνλ Έβξν. Δθείλε ηξαγνπδνχζε θαη νη ρνξεχηξηεο πξνζπαζνχζαλ λα
ηε κηκεζνχλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ ήηαλ πνιχ δχζθνιν. Πνιιέο απφ ηηο
ρνξεχηξηεο δελ γλψξηδαλ ηξαγνχδη θαη, επηπιένλ ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα απνδψζνπλ
ηελ πξνθνξά. Αθνχ νινθιεξψζεθε ε πξφβα ηνπ ηξαγνπδηνχ, ε δηαδηθαζία
ζπλερίζηεθε ζηνλ ρνξφ, κε ηελ θπξία Γέζπνηλα λα αλαιακβάλεη ξφιν θξηηή. Ο
δάζθαινο ηεο δήηεζε λα θαζίζεη ζηε κέζε ηνπ θχθινπ θαη νη ρνξεπηέο θαη νη
ρνξεχηξηεο ρφξεπαλ γχξσ ηεο. Ο ξφινο ηεο, σο ειηθησκέλε θαη, άξα, σο
«εθπξνζψπνπ» ηεο παξάδνζεο ήηαλ λα αλαπαξηζηά ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη λα
αμηνινγεί ηηο ρνξεπηηθέο θαη ηξαγνπδηζηηθέο επηηειέζεηο (Ronstrom 1999: 138).
Ωζηφζν, ν δάζθαινο, θξίλνληαο πσο νη ρνξεπηέο θαη νη ρνξεχηξηεο δελ απέδηδαλ
ζσζηά ηνπο ρνξνχο άξρηζε λα θσλάδεη θαη λα ηνπο επηπιήηηεη. Ζ θπξία Γέζπνηλα
επελέβε ιέγνληαο: «Μελ ηνπο καιώλεηο, ζα ην κάζνπλ».
Οη πξφβεο γηα ηελ παξάζηαζε είραλ γίλεη αξθεηά πηεζηηθέο, αθνχ πιένλ, γηα
ηνλ δάζθαιν, «φια είραλε κπεη ζε αγσληζηηθνύο ξπζκνύο». Σν κεγάιν πξφβιεκα
απνδείρζεθε ν ρνξφο «θνπινπξηαζηφο». Πξφθεηηαη γηα έλαλ νκαδηθφ ρνξφ, πνπ
απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε: ζην πξψην κέξνο φινη νη ρνξεπηέο εθηεινχλ ηα ίδηα
βήκαηα. ην δεχηεξν κέξνο, ν πξσηνρνξεπηήο εθηειεί ην ιεγφκελν «θνπινχξηαζκα»,
πνπ ζεκαίλεη φηη θηλείηαη πξνο ην θέληξν ηνπ θχθινπ, επηζηξέθνληαο ζηε ζπλέρεηα
ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Σν πξψην θαη ην δεχηεξν κέξνο ελαιιάζζνληαη θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ρνξνχ. Ωζηφζν, απηέο νη θηλήζεηο πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θχθινπ,
πξνθαινχζαλ απνδηνξγάλσζε ηεο νκάδαο, ε νπνία θνξπθσλφηαλ ζηηο «ηειεπηαίεο»
ρνξεχηξηεο ηνπ θχθινπ. Σν δήηεκα απηφ πξνθάιεζε κεγάιε αλαζηάησζε ζηνλ
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δάζθαιν, ν νπνίνο άξρηζε λα βγάδεη ρνξεχηξηεο, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη ην
πξφβιεκα. ζεο θνπέιεο δελ πεξλνχζαλ ηελ «νληηζηφλ» απνθιείνληαλ απφ απηνχο
ηνπο ρνξνχο. ζεο, ζχκθσλα κε ηνλ δάζθαιν, δελ ηα θαηάθεξλαλ δελ ζα ρφξεπαλ ηνλ
ρνξφ. Οη ρνξεχηξηεο ζε έλδεημε πεηζαξρίαο δελ εμέθξαζαλ θακία αληίδξαζε.
Σν επφκελν βήκα ήηαλ λα νξηνζεηεζεί ν ρψξνο, δεκηνπξγψληαο κηα
πξνζνκνίσζε ηεο ζθελήο, ζηελ νπνία ζα ιάκβαλε ρψξα ε παξάζηαζε. Ζ έληαζε
απμαλφηαλ θαη νη επηπιήμεηο αθνξνχζαλ δεηήκαηα έθθξαζεο, δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ
θαη έιιεηςεο ζπληνληζκνχ. πρλά, ν δάζθαινο θψλαδε ζηνπο ρνξεπηέο: «Εήζηε ην!
Γώζηε δσληάληα ζηνλ ρνξό». Με απηφ ηνλ ηξφπν ν δάζθαινο πξνζπαζνχζε λα ηνπο
μππλήζεη «ην κεξάθη πνπ έθξπβαλ κέζα ηνπο». Οη πεξηζζφηεξνη θνηηνχζαλ
απνξεκέλνη θαη ξσηνχζαλ ηη αθξηβψο έπξεπε λα δήζνπλ. Αλ θαη είραλ βηψζεη μαλά
αλάινγεο παξαηλέζεηο δελ ήηαλ δπλαηφ λα θαηαιάβνπλ ηη ην ηδηαίηεξν είρε απηφ πνπ
έθαλαλ θαη πψο ζα έπξεπε λα ην εθθξάζνπλ ε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο πξφβεο, ν
δάζθαινο πξνέβαιε έλα βίληεν, κε ηε βνήζεηα ηνπ θνξεηνχ ππνινγηζηή ηνπ.
Δπξφθεηην γηα πξφζθαηε αλαβίσζε δξψκελνπ ζην ρσξηφ πνπ επηηειείηαη, δειαδή
ζηνπο Αζβεζηάδεο. ζνη θαηάθεξαλ λα έρνπλ θάπνηα νπηηθή πξφζβαζε ζηε κηθξή
νζφλε ηνπ θνξεηνχ ππνινγηζηή, πξνζπαζνχζαλ λα ζπγθξίλνπλ απηφ πνπ έβιεπαλ, κε
απηφ πνπ έθαλαλ ζηηο πξφβεο. χκθσλα κε ηνλ δάζθαιν, νη ρνξεπηέο «κπνξνχζαλ
πιένλ λα ληψζνπλ ηελ έθζηαζε, γεγνλφο πνπ ζα πξνζέδηδε δσληάληα ζηνλ ρνξφ». ην
ηέινο, ν ππεχζπλνο ηεο ηκαηηνζήθεο καο κνίξαζε ηηο ελδπκαζίεο θαη αλαθνηλψζεθε
φηη ε επφκελε ζπλάληεζε ζα γηλφηαλ ηελ εκέξα ηεο παξάζηαζεο.
ιε ε παξαπάλσ αθήγεζε απνθαιχπηεη ηηο αληηιήςεηο πνπ δηαηξέρνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο ρνξνδηδαζθαιίαο. Οη δάζθαινη πηζηεχνπλ φηη δηδάζθνληαο ρνξφ,
δηδάζθνπλ παξάδνζε. Με ιίγα ιφγηα, νη ρνξνδηδάζθαινη ζεσξνχλ πσο ράξε ζηε
ρνξνδηδαζθαιία, νη ρνξεπηέο ελζσκαηψλνπλ έλα νιφθιεξν ζχζηεκα πνπ αθνξά ζηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο. Απ‟ ηε ζηηγκή πνπ έλαο ρνξεπηήο ή
κηα ρνξεχηξηα θαηέρεη ηηο «ηερληθέο ηνπ ζψκαηνο», κπνξεί λα αλαπαξαγάγεη
νηηδήπνηε εληάζζεηαη ζηε ζθαίξα παξάδνζε. εκαίλεη πσο μέξεη πψο λα ληψζεη θαη
πψο λα ζπκπεξηθεξζεί. Ζ έθζηαζε δελ είλαη θάηη πνπ δηδάζθεηαη ιεθηηθά, ζχκθσλα
κε ην δάζθαιν. Δίλαη θάηη πνπ σο ρνξεπηέο ηεο νκάδαο «παξαζηάζεσλ» νθείινπλ λα
ην θαηέρνπλ. Ο ιφγνο πνπ ν δάζθαινο δελ εμήγεζε ηίπνηα εμ αξρήο γηα ην δξψκελν,
νθείιεηαη ζε απηή ηελ αληίιεςε. Ζ απνηπρία ησλ ρνξεπηψλ λα ζπληνληζηνχλ θαη λα
απνδψζνπλ ζσζηά ηα ηξαγνχδα, απνθάιππηε ηελ αληίθαζε ηεο δηδαζθαιίαο. Έδεηρλε
πσο ν δάζθαινο δελ δίδαζθε απηά πνπ έιεγε, αιιά δίδαζθε «κφλν βήκαηα».
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4.2 Ζ ώξα ηεο παξάζηαζεο: «Υνξεύνπκε γηα ηε Εσή…» ή θάηη ηέηνην ηέινο
πάλησλ.
Ζ ζεαηξηθή παξνπζίαζε ησλ ρνξψλ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.
χκθσλα κε ηε Λνπηδάθε (2010α: 122) «[…] ε παξάζηαζε κε πξσηαγσληζηή ηνλ
ειιεληθφ ρνξφ, δαλείδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ηα πξντφληα ηεο θνηλσληθήο
δξαζηεξηφηεηαο (ηερληθήο, ηειεηνπξγηθήο, ζξεζθεπηηθήο, αηζζεηηθήο) φπσο ρνξνχο,
κνπζηθέο, ηξαγνχδηα, έζηκα, ελδπκαζίεο, εξγαιεία, ρξεζηηθά αληηθείκελα θαη κχζνπο,
ηα νπνία δηεπζεηεί ζε κηθξέο ή κεγάιεο ελφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηελ
εηθφλα ηνπο ζηε ζεαηξηθή ζθελή». Απφ ηελ πιεπξά ησλ δαζθάισλ θαη ησλ ρνξεπηψλ,
νη

παξαζηάζεηο

δηαθξίλνληαη

ζε

«ζεκαληηθέο» θαη

ζε

«αζήκαληεο».

Σα

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ κηα παξάζηαζε ζεκαληηθή αθνξνχλ ζηνλ ηφπν θαη
ζηνλ θνξέα δηνξγάλσζεο, φπσο θαη ζηνλ βαζκφ πξνβνιήο ηεο εθδήισζεο. Έηζη, κία
παξάζηαζε πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην παλεγχξη ελφο ρσξηνχ, ζεσξείηαη αζήκαληε απφ
ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ρνξεπηέο. Αληίζεηα, κία παξάζηαζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο
ζεσξείηαη πςειφ δηαθχβεπκα, ελψ ε παξάζηαζε ζηελ πιαηεία κηαο ζπλνηθίαο είλαη
αζήκαληε. ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ελεξγνπνηνχληαη δηαθξηηέο επηηειεζηηθέο
εθδνρέο. ηελ πεξίπησζε ησλ ζεκαληηθψλ παξαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη πςειήο
αηζζεηηθήο επηηειέζεηο (Κάβνπξαο 2010: 31). Απηφ ζεκαίλεη φηη ρνξεχνπλ φζν ην
δπλαηφ

πεξηζζφηεξνη

ρνξεπηέο,

επηιέγνληαη

νη

πην

εληππσζηαθνί

ρνξνί,

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαιχηεξα αληίγξαθα ησλ ελδπκαζηψλ θαη, πνιιέο θνξέο,
ζηήλνληαη ζθεληθά ηηο κηθξέο παξαζηάζεηο -φηαλ δελ κπνξνχλ λα ηηο απνθχγνπλ- νη
δάζθαινη εηνηκάδνπλ ζχληνκα, δηεθπεξαησηηθά πξνγξάκκαηα, αθνχ «ην θνηλφ δελ
είλαη ηφζν απαηηεηηθφ». Οη ρνξνί πνπ ρνξεχνληαη είλαη ιίγνη θαη ηα νη ρνξεπηέο
ιηγφηεξνη.
Σν Υνξεύνπκε γηα ηε Εσή πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ παξάζηαζε
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη έρεη έλα ζπκβνιηθφ εηζηηήξην ησλ 5 επξψ. πλήζσο νη
παξαζηάζεηο δελ έρνπλ εηζηηήξην. Ζ πξαθηηθή ησλ εηζηηεξίσλ είλαη ζπάληα γηα ηηο
ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηε Θεζζαινλίθε. χκθσλα κε ηνπο
ρνξνδηδαζθάινπο πνπ κίιεζα, ε ζπλήζεηα απηή είρε σο απνηέιεζκα «ν θόζκνο λα
ζεσξεί ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό θηελό ζέακα». Σα παιηά κέιε ηεο Παξέαο ζπκκεηέρνπλ
ζηελ εθδήισζε απφ ηελ πξψηε ρξνληά ηεο δηνξγάλσζεο, φηαλ αθφκα ήηαλ κέιε ηνπ
ρνξεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Γήκνπ.
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ε θάζε ζχιινγν δίλνληαη πεξίπνπ 20 ιεπηά γηα λα παξνπζηάζεη ηνπο ρνξνχο
ηεο επηινγήο ηνπ. Ο θάζε ρνξφο δηαξθεί 2-3 ιεπηά, εθηφο απφ ηνπο ρνξνχο πνπ
πεξηιακβάλνπλ απηνζρεδηαζκνχο θαη κπνξεί λα δηαξθέζνπλ 5-7 ιεπηά. πλήζσο, νη
ζχιινγνη απνθεχγνπλ λα ρνξεχνπλ ρνξνχο απφ ηηο ίδηεο πεξηνρέο θαη αληαγσλίδνληαη
γηα ην πνηνο ζα βγάιεη ην πην θαιφ ρνξεπηηθφ πξφγξακκα. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε
ρεηξνθξφηεκα αιιά θαη ζε ζεηηθά ζρφιηα απφ ην θνηλφ. Ο θαηά πεξίπησζε
θηιαλζξσπηθφο ζθνπφο ηεο δηνξγάλσζεο δελ θαίλεηαη λα έρεη θάπνηα ζεκαζία απφ
ηελ πιεπξά ησλ ρνξεπηψλ. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε ηδέα φηη γίλεηαη γηα απηφλ
ηνλ ζθνπφ. Ρσηψληαο πνιιά απφ ηα κέιε αλ γλψξηδαλ πνχ ζα δνζνχλ ηα ρξήκαηα πνπ
ζα ζπγθεληξσζνχλ απφ ηελ παξάζηαζε, έιαβα πνιιέο αξλεηηθέο απαληήζεηο. Ζ
Διέλε κφλν, κία απφ ηηο ρνξεχηξηεο ηνπ ζπιιφγνπ ζε ζρεηηθή εξψηεζή, κνπ
απάληεζε: «Υνξεύνπκε γηα έλαλ ζύιινγν κε παηδηά ή θάηη ηέηνην ηέινο πάλησλ».
πσο αλαθέξζεθε, ε επηινγή ηνπ δαζθάινπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε
αθνξνχζε ζηελ παξνπζίαζε ρνξψλ απφ ην ρσξηφ Αζβεζηάδεο ηνπ Έβξνπ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο απνθξηάηηθνπ δξψκελνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζα
παξνπζηαδφηαλ κφλν έλα θνκκάηη ηνπ δξψκελνπ θαη κάιηζηα, ζε κία πνιχ ζχληνκε
εθδνρή. χκθσλα κε ηνλ δάζθαιν, πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ παιηφ έζηκν, ζην νπνίν
εκπιέθεηαη φιν ην ρσξηφ. Γελ ζα πξνρσξήζσ ζε αλάιπζε ηνπ δξψκελνπ, θαζψο απηφ
πνπ κε ελδηαθέξεη δελ είλαη λα ζπγθξίλσ ηελ εθδνρή ηνπ ρσξηνχ κε ηελ εθδνρή πνπ
παξνπζίαζε ε Παξέα. Αληίζεηα, ζα εζηηάζσ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα κέιε
ηεο Παξέαο βίσζαλ ηελ εκπεηξία ηεο παξάζηαζεο.
4.2.1 ηα παξαζθήληα: 1ε παξάζηαζε.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξάζηαζεο, φιεο νη ρνξεπηηθέο νκάδεο ζα έθαλαλ
ηελ ηειηθή ηνπο πξφβα ζηνλ ρψξν ηεο εθδήισζεο. Ζ πξφβα ζηε ζθελή ζηφρεπε ζηελ
εμνηθείσζε ησλ ρνξεπηψλ κε ηνλ ρψξν, ζηελ αληηκεηψπηζε ηερληθψλ δεηεκάησλ θαη
ζηνλ ζπληνληζκφ κε ηνπο κνπζηθνχο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε νκάδα. Πίζσ ζηα
παξαζθήληα είρε ζηεζεί ην πξψην κέξνο ηεο παξάζηαζεο. Ο ρψξνο ήηαλ εληαίνο θαη
ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ απφ θνηλνχ φιεο νη νκάδεο. ε φιε ηελ έθηαζε ησλ
παξαζθελίσλ ππήξραλ βαιίηζεο, απισκέλεο ελδπκαζίεο θαη εμαξηήκαηα ελδπκαζηψλ.
Ζ θαζαξία ήηαλ έληνλε, πνιινί θσηνγξαθίδνληαλ ζε δηάθνξεο πφδεο, ελψ θάπνηεο
ρνξεχηξηεο απφ άιινλ ζχιινγν, καθηγηάξνληαλ θαη ρηελίδνληαλ κε ηε βνήζεηα
θάπνηνπ θνκκσηή.
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Σα κέιε ηεο Παξέαο είραλε ηδηαίηεξν θέθη. Κάπνηνη ρνξεπηέο είραλ θέξεη
κπνπθάιηα κε νπίζθη θαη θεξλνχζαλ ηνπο ππφινηπνπο ηεο νκάδαο. Ο Δπζχκηνο
Παπαηαμηάξρεο (1992), ζηελ εζλνγξαθία ηνπ γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζπκπνζηαζκνχ
ζηα θαθελεία, δηαπηζηψλεη φηη ε απφ θνηλνχ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ
είλαη «κέζν επίηεπμεο ζπλάθεηαο». Σν αιθνφι θαη ην θέξαζκα είλαη πνιχ βαζηθά
ζηνηρεία ησλ παξαζηάζεσλ ηεο Παξέαο θαη θαηαλαιψλεηαη ζηα παξαζθήληα. ηνλ
ίδην ρψξν νη ρνξεπηέο θαη νη ρνξεχηξηεο έξρνληαη αληηκέησπνη/-εο κε ηνλ ξεηνξηθφ
ππνβηβαζκφ ηεο παξάζηαζεο. Μεηά απφ δχν κήλεο εμαληιεηηθψλ πξνβψλ θαη
εληάζεσλ, ζηα παξαζθήληα αλαπηχζζεηαη κηα άιιε εθδνρή ηεο παξάζηαζεο, σο
απηνζθνπφο. Ο Πέηξνο απεπζπλφκελνο ζηνπο ρνξεπηέο ηνπο ιέεη: «Μεηά από δύν
κήλεο πίεζεο θαη έληαζεο, ήξζε ε ώξα λα πεξάζνπκε θαιά. Γιεληήζηε ην. Γελ καο
ελδηαθέξεη ε παξάζηαζε, καο ελδηαθέξεη λα γιεληήζνπκε». Ζ ηαχηηζε ηεο παξάζηαζεο
κε ην γιέληη, ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο πνπ ζπλδένπλ ην ηειεπηαίν κε πεξηζζφηεξν
απζεληηθέο επηηειέζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ είρα θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, ζρεδφλ φινη κνπ ηφληδαλ ηε ζεκαζία ηεο ζχλδεζεο
ηνπ αιθνφι γηα ην γιέληη:
«Τπήξρε έλα είδνο γιεληηνύ, πνπ έιεγε ζα παο λα αθνύζεηο κεισδίεο, ζα πηεηο ην
θξαζί ζνπ, ζα πεηο ζηελ πγεηά καο κε ηελ παξέα, ζα θεξάζεηο θαη ζα θεξαζηείο.
Θα θεξαζηνύκε πάλσ ζηνλ ρνξό. Θα ην απνιαύζνπκε. Γειαδή, πξνζπαζώ ζ’
απηή ηελ νκάδα εδώ, λα δεκηνπξγήζσ έλα ξνκαληηθό παιηό πεξηβάιινλ γιεληηνύ.
Να γιεληάκε γηα καο».
Ο ρψξνο ησλ παξαζθελίσλ, σζηφζν, δελ είλαη ηπραίνο. Δθεί, φπσο είπακε,
βξίζθνληαη θαη ηα κέιε ησλ άιισλ νκάδσλ. Λίγν πξηλ «αλακεηξεζνχλ» γηα ηελ
θαιχηεξε ζθεληθή παξνπζία θαη γηα ηελ πην απζεληηθή επηηέιεζε, ηα κέιε ηεο
Παξέαο «ζπλεξγάδνληαη» θαη αλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξάζηαζεο.
Τπνβηβάδνληαο πξνζσξηλά ηε ζθελή θαη κεηαηνπίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηα
παξαζθήληα, απνθηνχλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα σο πξνο ηε δηεθδίθεζε ηεο
απζεληηθφηεηαο. Σν αιθνφι είλαη ην κέζν ζε ζρέζε κε ην νπνίν επηηειείηαη ε ηδέα ηεο
απζεληηθφηεηαο θαη ε δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο άιιεο νκάδεο. Μάιηζηα, δχν απφ ηνπο
ρνξεπηέο

αλέιαβαλ

λα

δψζνπλ

κεγαιχηεξε

έληαζε

ζηελ

επηηέιεζε

ηεο

απζεληηθφηεηαο. Πεξηθέξνληαλ κε ηα κπνπθάιηα ζηα ρέξηα, θεξλνχζαλ, επηιεθηηθά,
θίινπο θαη γλσζηνχο θαη γεινχζαλ έληνλα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη δχν ρνξεπηέο
εμέθξαζαλ δεκφζηα ηελ ππεξνρή ηνπο κε ην λα απνδεηθλχνπλ ηε δηαθνξά ηνπο απφ
ηνπο άιινπο, ελ νλφκαηη νιφθιεξεο ηεο Παξέαο. πσο έδεημε ν Herzfeld (2012
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[1985]: 42) ε εμαζθάιηζε ηεο επηηειεζηηθήο ππεξνρήο, ελ νλφκαηη κηαο
ζπιινγηθφηεηαο, ζηνρεχεη «ζηελ πξνβνιή ηεο δηαθνξάο ράξηλ απηήο θαη κφλνλ».
Σα κέιε ηεο Παξέαο ζπγθξνηνχλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν απηφ πνπ ν Erving
Goffman απνθαιεί «ζπλεξγαηηθή νκάδα». χκθσλα κε ηνλ Goffman (2006 [1959]:
157) «Ζ ζπλεξγαηηθή νκάδα κπνξεί ινηπφλ λα νξηζηεί σο έλα ζχλνιν αηφκσλ απφ ηα
νπνία απαηηείηαη ζηελή ζπλεξγαζία εάλ είλαη λα δηαηεξεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο
νξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο» Δπνκέλσο, ην πνηνο νξίδεη ηελ θαηάζηαζε είλαη ην
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δίλεη ην πξνβάδηζκα ζηα παξαζθήληα. Δπηπιένλ, απέλαληη ζηνπο
«άιινπο» ζπιιφγνπο εμαιείθνληαλ θάπνηεο ηεξαξρήζεηο πνπ εθθξάδνληαλ ζηελ
πξφβα. Οη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε «παιηνχο/θαηλνχξγηνπο», «θαινχο/κέηξηνπο»
ρνξεπηέο έπαςαλ λα έρνπλ ζεκαζία. ηα παξαζθήληα δελ ήηαλ πιένλ ε Παξέα, αιιά
κηα παξέα. Ωο παξέα, ινηπφλ, εκθαλίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα επάλσ ζηε ζθελή.

4.2.2 2ε Παξάζηαζε: «Φέξακε ηνπο ‘Αζβεζηάδεο’ πάλσ ζηε ζθελή».
Ζ Παξέα βγήθε ζηε ζθελή κε ζθνπφ «λα ην δήζεη». Ζ είζνδνο έγηλε θαη απφ
ηηο δχν πιεπξέο ηεο ζθελήο κε ηνλ ρνξφ Μαληειάην. Δπξφθεηην γηα έλαλ ειεχζεξν
ρνξφ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δσεξή κεισδία, κεηέδσζε ην θέθη ζην θνηλφ. Σν θνηλφ
ήηαλ εηεξφθιεην σο πξνο ηε ζχλζεζή ηνπ. Κάπνηνη δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηνλ
παξαδνζηαθφ ρνξφ θαη δηαηεξνχζαλ θηιηθέο ή ζπγγεληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ρνξεπηέο.
Άιινη ήηαλ ρνξνδηδάζθαινη ή κέιε άιισλ ρνξεπηηθψλ νκάδσλ ηεο Θεζζαινλίθεο.
Έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο ήξζε ζηελ παξάζηαζε γηα λα ζπκβάιιεη ζηνλ ζθνπφ ηεο
δηνξγάλσζεο. Ζ δηάθξηζε ηνπ θνηλνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ ρνξεπηψλ γίλεηαη κε φξνπο
ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο. Σα κέιε ησλ ζπιιφγσλ ζεσξνχλ πσο φζνη δελ έρνπλ ζρέζε
κε ηνλ ρνξφ, ηνλ αληηκεησπίδνπλ ζαλ αηζζεηηθφ θαηλφκελν. Κξίλνπλ κφλν κε βάζε ην
πφζν ξπζκηθνί είλαη νη ρνξνί.. Γηα ράξε ησλ δχν αλεθπαίδεπησλ θνηλψλ αξθνχζε λα
ρνξεχνπλ δσεξά. Γηα ράξε, φκσο, ηνπ «εηδηθεπκέλνπ» θνηλνχ έπξεπε λα ζηήζνπλ κηα
απζεληηθή επηηέιεζε ηνπ ρνξνχ θαη ηνπ δξψκελνπ.
χκθσλα κε ηνλ Schenchner (2003: 186 – 197), ε ζεαηξηθή ζθελή είλαη έλαο
ηφπνο,

φπνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη

πνιιψλ

εηδψλ

κεηακνξθψζεηο. Απηέο

νη

κεηακνξθψζεηο αθνξνχλ ην ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηνπο αλζξψπνπο. Έηζη,
επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε ηεο εδώ-θαη-ηώξα επηηέιεζεο κε ην εθεί-θαη-ηόηε γεγνλόο.
Γηα

ηνπο

ζθνπνχο

απηνχο,

ρξεζηκνπνηνχληαη
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νξηζκέλνη

κεηαζρεκαηηζηηθνί

κεραληζκνί, φπσο είλαη ηα θνζηνχκηα θαη ηα ζθεληθά θ.ά. Απηή ε πξνζέγγηζε
θαίλεηαη πνιχ δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη ζηνρεχνπλ λα
κεηαηξέςνπλ ηηο ζεαηξηθέο ζθελέο ζε πεδία βίσζεο ηνπ ηνπηθνχ. Σα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη δάζθαινη είλαη ηα ζθεληθά, νη ελδπκαζίεο θαη, θπξίσο, ηα ζψκαηα
ησλ ρνξεπηψλ ηνπο.
ηε ζθελή ηεο αίζνπζαο ηειεηψλ επηρεηξήζεθε ε κεηακφξθσζε θαη ε
ππέξβαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Γελ ππήξραλ ζθεληθά. Ζ κεηάβαζε γηλφηαλ δηα
κέζνπ ηνπ ζψκαηνο ησλ ρνξεπηψλ θαη ησλ ρνξεπηξηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη ρνξεπηέο,
θνξνχζαλ παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο, ελψ θάπνηνη άλδξεο θνξνχζαλ θαξλαβαιηθά
ξνχρα. Οη ελδπκαζίεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο παξαζηάζεηο. Ζ ρξήζε ηνπο
δελ αιιάδεη απιψο ηε κνξθή ησλ ρνξεπηψλ, αιιά ηνπο κεηνπζηψλεη, ηνπο κεηαηξέπεη
ζε θαηνίθνπο ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο ησλ Αζβεζηάδσλ, ζην «εδψ θαη ηψξα ηεο
παξάζηαζεο» (Λαιηψηε 2010: 119). Γηα ην ιφγν απηφ νη ελδπκαζίεο πξέπεη λα είλαη
ζσζηέο, πξέπεη λα είλαη αμηφινγα αληίγξαθα θαη ζσζηά θνξεκέλεο. Γηα ην ιφγν απηφ,
νη ρνξεπηέο θαη νη ρνξεχηξηεο πέξαζαλ απφ «ελδπκαηνινγηθή επηζεψξεζε» πξνηνχ
βγνχλε ζηε ζθελή.
Ζ Παξέα θαηλφηαλ λα θεξδίδεη ην ζηνίρεκα ηεο απζεληηθήο επηηέιεζεο. ε
απηφ ην ζθνπφ ζπλέβαιε θαη ε παξνπζία κνπζηθψλ απφ ηε Θξάθε, πνπ έθηαζαλ ζηε
Θεζζαινλίθε εηδηθά γηα ηελ παξάζηαζε. Μάιηζηα, ν ηξαγνπδηζηήο είρε παξάιιεια
ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ. ηνλ ρνξφ «θνπινπξηαζηφ», σζηφζν, ε επηηέιεζε
ηεο απζεληηθφηεηαο θνξπθψζεθε. Καηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ ρνξνδηδάζθαιν, ν
ηξαγνπδηζηήο θαηέβεθε απφ ην ζεκείν πνπ βξηζθφηαλ ε νξρήζηξα θαη πηάζηεθε
πξψηνο ζηελ αξρή ηνπ θχθινπ. Σν απνηέιεζκα είρε θξηζεί. Ο ηξαγνπδηζηήο ήηαλ εθεί
σο πνιηηηζηηθφο εθπξφζσπνο ηεο πεξηνρήο. «Κνπινπξηάδνληαο» καδί κε ηελ νκάδα,
ηεο κεηέδηδε ζηνηρεία απζεληηθφηεηαο.
Ζ επηηπρήο έθβαζε ηεο παξάζηαζεο, εθθξάζηεθε απφ ηνλ ρνξνδηδάζθαιν σο
εμήο: «Φέξακε ηνπο ‘Αζβεζηάδεο’ πάλσ ζηε ζθελή». Οη πνιέκηνη ηνπ θνιθινξηζκνχ
ζα ηζρπξίδνληαλ φηη απηφ ζπληζηά θαηάθνξε πξάμε απνπιαηζίσζεο θαη φηη δελ έρεη
θακία ζρέζε κε ηελ απζεληηθή εθδνρή. Ση ζήκαηλε φκσο απηφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
δαζθάινπ; Μεηά ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο κνπ εμήγεζε:
«Έβιεπα ην βίληεν ζηνπο Αζβεζηάδεο, θη έιεγα ‘ηη θάλνπλ’; Δξρόκνπλ εδώ θη
έιεγα ‘θάηη καο ιείπεη’. Μαο ιείπεη απηή ε έθζηαζε. ‘Πώο λα ηε δεκηνπξγήζσ’;
θεθηόκνπλ έηζη, γηαηί απηνί (νη ληόπηνη) έρνπλ ηνλ ρώξν ηνπο. Σν ρσξηό.
Γεκηνπξγείηαη, έηζη, ε έθζηαζε. Μεηά ζπλεηδεηνπνίεζα όηη απηνί θηηάρλνπλ ηνλ
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ρώξν. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε έθζηαζε. Γη απηό ζηελ ηειεπηαία πξόβα, δνύιεςα
πνιύ κ’ απηό. Με ηελ έθζηαζε. Έηζη βγήθε σξαίν. Βέβαηα, όινη απηνί (νη
ρνξεπηέο ηνπ) έρνπλ ηελ ηξέια ηνπο».
Αλ ηα ζψκαηα ησλ ρνξεπηψλ κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε ζπλεθδνρέο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ, απηφ πνπ ζπλέβε ζηε ζθελή δελ ήηαλ ιηγφηεξν απζεληηθφ απ‟
απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηνπο Αζβεζηάδεο (βι. Schechner 2003: 190). Σφζν νη ρνξεπηέο
φζν θαη ην θνηλφ ζπκκεηείραλ ςπρή ηε θαη ζψκαηη θαη, κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο,
επαλαπξνζδηφξηδαλ ζπλερψο ην λφεκα ηεο παξάζηαζεο, θαζψο θαη ηα ζπκθξαδφκελα
ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο», ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ απηή εληαζζφηαλ (Λαιηψηε 2010:
95). Υνξεχνληαο θαη παξαθνινπζψληαο ηνπηθνχο ρνξνχο, νη ρνξεπηέο θαη ην θνηλφ
πξνζιακβάλνπλ ηνλ θφζκν κε φξνπο παξάδνζεο θαη λεσηεξηθφηεηαο. Απηφ δελ
ζεκαίλεη πσο ε παξάζηαζε πξνζιακβάλεηαη σο πεδίν εγγξαθήο απφςεσλ γηα ην ηη
είλαη ή ηη πξέπεη λα είλαη ε παξάδνζε. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε παξάζηαζε ζπλίζηαηαη
ζε έλα ζχλνιν δξάζεσλ, πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη ηαπηφρξνλα κεηαζρεκαηίδνπλ
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηηεινχληαη. Ζ ελζψκαηε, θηλεηηθή,
νπηηθή θαη αθνπζηηθή εκπεηξία ηεο παξαδνζηαθήο ηνπηθφηεηαο ζε ρξφλν παξφληα
επηβεβαηψλεη ηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ θαζψο θαη αλάκεζα
ζην ρψξν θαη ζηνρξφλν θαη εληάζζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε ζέζε φισλ ζηε
ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα.

4.2.3 Ζ επόκελε κέξα…
Ζ επφκελε ήηαλ κέξα απνινγηζκνχ. Μεηά ηελ επηηπρία ηεο εθδήισζεο ηα
κεζεφξηηα αθηεξψζεθαλ ζηελ αλάξηεζε ηεο ρνξεπηηθήο εκπεηξίαο ζην YouTube θαη
ζην Facebook. Ζ Παξέα θαη νη ππφινηπεο ρνξεπηηθέο νκάδεο, ζπλαγσλίδνληαλ γηα ην
πνηα ζα δεκνζηνπνηήζεη γξεγνξφηεξα ηα βίληεν ηεο εκθάληζήο ηνπο ζηε ζθελή. Ο
δάζθαινο ηεο Παξέαο,

κέζσ

ζειίδαο ηεο Παξέαο ζην Facebook εμέθξαζε ηα

ζπγραξεηήξηά ηνπ :
«Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο .... Σώξα πνπ ην 10ν "ΥΟΡΔΤΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖ ΕΩΖ"
αλήθεη ζην παξειζόλ ζέισ λα ζαο πσ βαζηά κέζα από ηελ θαξδηά κνπ ....Α
ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΗΜΖ ΠΟΤ ΜΟΤ ΚΑΝΔΣΔ ΝΑ ΔΗΜΑΗ Ο ΓΑΚΑΛΟ
ΑΤΣΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ-ΗΓΔΑ......!!!».
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ηνλ ίδην ηφλν θηλήζεθε θαη ε πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ, δεκνζηεχνληαο ζηελ ίδηα
νκάδα ζειίδα; :
«Δίλαη ηόζν απεξίγξαπηε ε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο ζην Υνξεύνπκε γηα ηε Εσή..
Ννκίδσ πσο δελ είλαη ηόζν ε νηθνλνκηθή βνήζεηα όζν ε ερεξή ππελζύκηζε ζηνπο
ζπλαλζξώπνπο καο όηη δελ είλαη κόλνη ηνπο ζηνλ αγώλα, αιιά έρνπλ ζύκκαρν
ηνπο ηε ζθέςε καο θαη ηηο πξνζεπρέο καο πνπ θάλεη, ηνπιάρηζηνλ ζην δηθό κνπ ην
κπαιό, όιεο ηηο άιιεο "παξαζηάζεηο" λα είλαη πνιύ ιίγεο γηα λα θηάζνπλ ην
κεγαιείν ηνπ Υνξεύνπκε γηα ηε Εσή.. Γη' απηό επραξηζηνύκε ηνλ Α, ηνλ θ. Ν., ηνλ
θ. Μ. θαη ηνλ θ. Π. γηα ηελ επθαηξία πνπ καο δίλνπλ λα πξνζθέξνπκε θάηη ηόζν
πνιύηηκν θάλνληαο θάηη ηόζν απιό. Υνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο κε ηελ παξέα
καο».
Απηφ πνπ απνζησπήζεθε, σζηφζν, ήηαλ ε απνηπρία σο πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ ζηφρν
ηεο εθδήισζεο, πνπ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε πνζνχ 2000 επξψ. Παξφηη ηα έζνδα δελ
ήηαλ ιίγα, έλα κέξνο ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ ηεο
αίζνπζαο θαη ηελ ακνηβή ησλ επαγγεικαηηψλ κνπζηθψλ. Άιισζηε, γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο, ν αξρηθφο θηιαλζξσπηθφο ήηαλ κάιινλ έλα πξφζρεκα, κηα αθνξκή
γηα λα βξεζνχλ ζηε ζθελή, πνπ ζηε ζπλέρεηα μεράζηεθε.
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5. πκπεξάζκαηα.
ηελ εξγαζία απηή εμεηάζηεθαλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε παξάδνζε θαη,
εηδηθφηεξα,

νη

παξαδνζηαθνί

ρνξνί

ππνζηαζηνπνηνχληαη

ζε

δηδαθηηθφ

θαη

παξαζηαζηαθφ αληηθείκελν, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαδνζηαθψλ
ζπιιφγσλ. ε αληίζεζε κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ παξάδνζε κε φξνπο
ηδενινγηθνχο, απηή ε εξγαζία πξνηείλεη ηε ζεψξεζή ηεο σο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή
σο κέξνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ρνξφ σο δηαζθέδαζε αιιά
θαη σο πιαίζην γηα ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα φξηα ηεο
παξάδνζεο θαη ηα γλσξίζκαηα ηεο απζεληηθφηεηαο. Πξνζπάζεζα λα ππνζηεξίμσ φηη
ζην πιαίζην ηεο έξεπλάο κνπ ε έλλνηα ηεο παξάδνζεο δελ αληηζηνηρεί ζε έλαλ
δεδνκέλν θαη ζαθή νξηζκφ, αιιά, κάιινλ, ζε έλα πεδίν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε
αλαπαξαγσγή εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ «νπζία» ηεο παξάδνζεο θαη επηδέρνληαη
δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ ζεσξείηαη εχινγε. Ωζηφζν, παξφηη ε έλλνηα ηεο
παξάδνζεο κεηαζρεκαηίδεηαη δηαξθψο, ε ηδέα φηη ε αμία ζπγθεθξηκέλσλ παξαδφζεσλ
εμαξηάηαη απφ ηελ απζεληηθφηεηά ηνπο παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή. Παξ‟ φια απηά, ε
αμία πνπ αληηπξνζσπεχεη ε απζεληηθφηεηα είλαη κε ηε ζεηξά ηεο ζρεηηθή, ηφζν σο
πξνο ην ελλνηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν, φζν θαη σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο (αλα)
παξαγσγήο ηεο.
Δίδακε, βέβαηα, φηη ε απζεληηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πηζηή αληηγξαθή
πξνηχπσλ ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη ίζρπαλ ζην παξειζφλ. Ωζηφζν, ε απζεληηθφηεηα
ηαπηίδεηαη άιινηε κε ηελ απφξξηςε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ ρνξνχ, άιινηε κε
«νξζέο» ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο» θαη άιινηε κε «νξζά» πξφηππα, πνπ αθνξνχλ ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ ρνξεπηψλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην
έλα ελδερφκελν πάληνηε απνθιείεη ην άιιν. Απελαληίαο, ζπρλά επηθαιχπηνληαη θαη ην
έλα θαζίζηαηαη πξνυπφζεζε ή πξνέθηαζε ηνπ άιινπ. Σφζν ε έλλνηα ηεο παξάδνζεο,
φζν θαη απηή ηεο απζεληηθφηεηαο αλαθέξνληαη, ινηπφλ, ζε δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη ή
ζπκβαίλνπλ θαη βξίζθνληαη δηαξθψο ελ εμειίμεη, παξά ζε παγησκέλα πξφηππα - ζε
επηηειέζεηο, κάιινλ, παξά ζε εθηειέζεηο νδεγηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα νλφκαηα
πνπ παξαπέκπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρνξνχο, αιιά θαη γηα ηνλ ρνξφ σο γεληθφηεξε
θαηεγνξία δξάζεο. Έηζη, είδακε φηη ζηελ πξφβα ν ρνξφο επηηειείηαη σο έλα ζχλνιν
απφ επηκέξνπο δνκηθά ζηνηρεία, ελψ απηφ πνπ επηηειείηαη ζηελ παξάηαζε είλαη ε
θπζηνγλσκία ζπγθεθξηκέλσλ ηφπσλ, θαζψο θαη ε ηνπηθφηεηα σο αμία. Δίδακε επίζεο
φηη νη «δηαθνξέο πνπ θάλνπλ δηαθνξά» ζην πιαίζην ηεο πξφβαο δελ είλαη εθείλεο πνπ
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είλαη ζεκαληηθέο ζην πιαίζην ηεο παξάζηαζεο. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο
αλαδεηθλχνπλ, ειπίδσ, ην γεγνλφο φηη, παξά ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε
ζηελ νπνία ζπλήζσο παξαπέκπεη ν φξνο «παξαδνζηαθφο ρνξφο», ην πεδίν αλαθνξάο
ηνπ φξνπ είλαη θάζε άιιν παξά νκνηνγελέο. Θα θιείζσ κε ηα ιφγηα ηεο ιγαο, ε
νπνία πεξηγξάθεη γιαθπξά. ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε παξάδνζε, σο ρνξφο,
ζπγθξνηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηεο. ηελ αθήγεζε πνπ αθνινπζεί ε ιγα
αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία, ζηα νπνία δελ αλαθεξζήθακε, βέβαηα, ζηελ εξγαζία, θαζψο
εζηηάζακε ζηελ παξάδνζε. Ωζηφζν, ρξεζηκνπνηψ ηελ αθήγεζή ηεο γηα λα εληζρχζσ
ην επηρείξεκα ηεο εηεξνγέλεηα ηνπ πεδίνπ.
«Ναη! Απηό αηζζάλνκαη θη εγώ θη απηό ζέισ λα αηζζάλνληαη θαη όινη όζνη
έξρνληαη ζηελ πξόβα. Έλα κέξνο, κηα κέξα, κηα ώξα ηεο εβδνκάδαο, γηα λα βξεζνύκε,
λα πνύκε ηα λέα καο, λα πεξάζνπκε θαιά, λα μεζθάζνπκε, λα βγάινπκε αο πνύκε ν
θαζέλαο ό,ηη ηνλ βαξαίλεη, λα ην απνβάιεη εθείλε ηελ ώξα. Να πάκε λα πηνύκε κεηά
θακηά κπίξα, λα θάλνπκε θαλέλα θαιακπνύξη, λα γειάζνπκε. Απηό ζέισ λα είλαη ε
Παξέα. Γελ μέξσ πώο λα ην πσ. Απηό ζέισ λα είλαη γηα κέλα, απηό ειπίδσ λα είλαη θαη
γηα όινπο ηνπο άιινπο.[…] Πνιιέο θνξέο, ζθεθηόκνπλ, αο πνύκε, ηη είλαη απηό πνπ
έρνπκε θεξδίζεη εκείο από απηή ηελ ελαζρόιεζε κε ηελ παξάδνζε θαη ηνλ ρνξό θαη ην
ηξαγνύδη θαη απηά. Ξέξεηο ηη είλαη; νπ είπα όηη έρσ δύν παξέεο. Έρσ απηήλ ηελ παξέα,
πνπ πάεη ζην ρνξεπηηθό θαη ηελ άιιε παξέα. Λππάκαη πνιιέο θνξέο ηελ άιιε παξέα πνπ
δελ έρεη ηελ επθαηξία λα δήζεη απηέο ηηο ζηηγκέο πνπ δνύκε εκείο ζηα γιέληηα, πνπ κπνξεί
λα ζεθσζνύκε θαη λα ρνξέςνπκε, λα ηξαγνπδήζνπκε γηα ηελ αγάπε, γηα ηε θηώρηα, γηα
ηελ μεληηηά… γηα ηε θηώρεηα…απηέο ηηο κέξεο δειαδή, λα ηξαγνπδάσ θη εγώ γηα ηε
θηώρεηα. Ξέξεηο ηη επραξίζηεζε κνπ δίλεη απηό; Καη ιππάκαη ηνπο άιινπο κνπ ηνπο
θίινπο, πνπ δελ έρνπλ απηή ηελ επθαηξία γηαηί δελ έηπρε αο πνύκε λα πέζνπλ δίπια ζε
θάπνηνπο αλζξώπνπο, όπσο έηπρε εγώ, αο πνύκε, λα γλσξίζσ ηνλ Νίθν, Σνλ Πέηξν, ηελ
Άλλα θαη λα γίλνπκε κηα παξέα. Καη έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα θιάςνπκε κηα κέξα από
έλα σξαίν ηξαγνύδη βξε παηδί κνπ. Δλώ νη άιινη κνπ νη θίινη ηη ζα θάλνπλ ην άββαην
ην βξάδπ λα βγνύλε; Θα πάλε ζε έλα καγαδί, ζα ρνξέςνπλ κε κηα κνπζηθή πνπ δελ ζα
ηνπο πξνζθέξεη ηίπνηα βξε παηδί κνπ. Πξαγκαηηθά, ηνπο ιππάκαη».
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Παξάξηεκα.
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Σν άξζξν "Ο βηαζκόο ηεο παξάδνζεο ζην όλνκα ηνπ θνιθιόξ"
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Δηθόλα 1 & 2 Ο ρώξνο πξνβώλ ηεο Παρέας.
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Δηθόλα 3: Ζ αθίζα ηεο εθδήισζεο "Υνξεύνπκε γηα ηε Εσή".
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Δηθόλα 4: Μέιε ηεο Παξέαο θαηαζθεπάδνπλ θαη επηζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά
θνζκήκαηα.
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Δηθόλα 5 & 6: ηηο πξόβεο.
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Δηθόλα 7: Ζ θα. Γέζπνηλα βνεζάεη ζηε ζσζηή επηηέιεζε ησλ ηξαγνπδηώλ

Δηθόλα 8: Ζ θα Γέζπνηλα, σο εθπξόζσπνο ηεο θνηλόηεηαο ησλ Αζβεζηάδσλ.
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Δηθόλα 9 & 10: Ζ πξόβα πξηλ από ηελ παξάζηαζε.

Δηθόλα 11: Ζ αλακλεζηηθή θσηνγξαθία πξηλ από ηελ παξάζηαζε.

Δηθόλα 12: Φέξακε ηνπο 'Αζβεζηάδεο' επάλσ ζηε ζθελή.
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Δηθόλα 13: Παηδηθή γηνξηή ζηνλ ζύιινγν.
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Δηθόλα 14: Από ηελ παξέιαζε ηεο 25εο Μαξηίνπ
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