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Ο σοπόρ Σέππα  υρ μέζο έκθπαζερ ηος λαφκού πολιηιζμού  και ηερ ηαςηόηεηαρ ηυν Πονηίυν 

ηυν νομών Κοδάνερ και Καβάλαρ, με καηαγυγή από ηεν πεπιοσή ηερ Μαηζούκαρ 

Τπαπεδούνηαρ. 

 

Πεπίλετε 

Η παξνύζα πξόηαζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο εληάζζεηαη ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο 

Λανγξαθίαο ηνπ Χνξνύ. Πξόθεηηαη γηα κηα κειέηε, πνπ ζα εζηηάζεη ην εξεπλεηηθό ηεο 

ελδηαθέξνλ ζηελ εζλνηνπηθή νκάδα ησλ Πνληίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πνληηαθό ρνξό Σέξξα 

όπσο ρνξεύεηαη ζε ρσξηά ησλ λνκώλ Κνδάλεο θαη Καβάιαο από Πνληίνπο θαηαγόκελνπο από 

ηελ πεξηνρή Μαηζνύθα ηεο Τξαπεδνύληαο. Η πξνζέγγηζε ηνπ ρνξνύ ζα επηθεληξσζεί ζηελ 

θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πνιηηηζκηθώλ, θνηλσληθν-πνιηηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ ρνξνύ Σέξξα, όπσο απηέο εθθξάδνπλ θαη κεηαβηβάδνπλ ηελ ηαπηόηεηα ησλ 

Πνληίσλ από ηε κηα γεληά ζηελ άιιε.  

Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο είλαη ε εηο βάζνο κειέηε ηνπ πνληηαθνύ ρνξνύ 

Σέξξα κέζα ζηνλ άμνλα ηνπ ρσξν-ρξόλνπ, ηόζν ζηελ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε όζν θαη ζηε 

ζπγρξνλία ηνπ ζήκεξα. Αλαιπηηθόηεξα, ζηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε πεξηγξαθή θαη θαηαγξαθή 

κνξθώλ ηνπ ρνξνύ Σέξξα ζε ρσξηά ησλ λνκώλ Κνδάλεο θαη Καβάιαο κε θνηλή θαηαγσγή ησλ 

θαηνίθσλ ηνπο από ηελ πεξηνρή ηεο Μαηζνύθαο Τξαπεδνύληαο θαη  ελ ζπλερεία  ε ζύγθξηζή 

ηνπο, ώζηε λα αλαδπζνύλ ηα θνηλά ζηνηρεία θαη νη θαηά θαηξνύο κεηαζρεκαηηζκνί απηώλ ησλ 

κνξθώλ. Ο βαζύηεξνο ζηόρνο είλαη ε κειέηε ηνπ ηη ζεκαίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο ρνξόο γηα ηα ίδηα 

ηα άηνκα πνπ ηνλ ρνξεύνπλ θαη  πώο εθθξάδεηαη-εληάζζεηαη απηόο ζηνλ ιατθό πνιηηηζκό ηνπο.  

Επνκέλσο,  ε παξνύζα πξόηαζε ζηνρεύεη ζην λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κέζσ ηνπ ρνξνύ Σέξξα νη Πόληηνη δνκνύλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηαπηόηεηά ηνπο, πώο ηε 

δηαρεηξίδνληαη θαη  πώο ηε κεηαβηβάδνπλ ζηηο επόκελεο γεληέο. Επηπιένλ, ζηόρν απνηειεί ε 

κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρνξνύ ππό ην πξίζκα ηεο πνιηηηθήο θαη πηζαλά ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηάζηαζήο ηνπ, θαζώο εθηόο από ζύκβνιν απνηειεί θαη ηόπν κλήκεο γηα πνιινύο Πνληίνπο, θαη 

κάιηζηα γηα θάπνηνπο ηξαπκαηηθό. Τέινο, ζα κειεηεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηεο ρνξεπηηθήο 

κεηαβίβαζεο από ηελ νπηηθή ηεο άηππεο θαη ηππηθήο κάζεζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη εξκελείαο 

των ζπκκεηνρηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηόρσλ ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ε κεζνδνινγία. Ωο 

πξνο ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζα εθαξκνζηεί ε εζλνγξαθηθή έξεπλα ηνπ 

ρνξνύ, κέζσ ηεο επηηόπηαο έξεπλαο. Σην ζηάδην ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζα δηεμαρζεί 

επηηόπηα έξεπλα ζηα ρσξηά Αισλάθηα θαη Πξσηνρώξη Κνδάλεο, Κερξόθακπν θαη Χνξηνθόπη 

Καβάιαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ,  ζα επηρεηξεζεί επηηόπηα έξεπλα  

ζηελ πεξηνρή ηεο Μαηζνύθαο ηνπ Πόληνπ, ηνλ ηόπν θαηαγσγήο  ησλ εξεπλώκελσλ. Με ηνλ 

ηξόπν απηό ζα αλαδπζνύλ πιεξνθνξίεο γηα ην αξρηθό πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ησλ ρνξεπηηθώλ 

κνξθώλ, ηε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ αξρηθή ηνπο θνηηίδα 



θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηόπνπ θαη δξώλησλ ππνθεηκέλσλ ζηε δηακόξθσζε ησλ κεηέπεηηα 

κνξθώλ, πιεξνθνξίεο ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο 

επηηόπηαο έξεπλαο ε ζπιινγή ηνπ πιηθνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, 

ζπλεληεύμεηο (δνκεκέλεο θαη εκη-δνκεκέλεο) θαη εξσηεκαηνιόγηα.  

Επίζεο, γηα ζπιινγή πεξαηηέξσ δεδνκέλσλ, βηβιηνγξαθηθνύ θαη αξρεηαθνύ ραξαθηήξα, 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ην αξρεηαθό πιηθό ηεο Επηηξνπήο Πνληηαθώλ Μειεηώλ θαη ηα ρεηξόγξαθα 

ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ θαη Αξρείνπ ηνπ Τκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ. Αθόκα, πιεξνθνξίεο ζα αλαδεηεζνύλ ζε δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θαη δηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο, ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σπλαθόινπζα, ζα εξεπλεζνύλ δεκνζηεύκαηα ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα,  πνπ βαζίδνληαη ζηα επεμεξγαζκέλα απνηειέζκαηα 

πξσηνγελώλ δεκνζηεπκάησλ. Τέινο, ζα αλαδεηεζνύλ πιεξνθνξίεο ζε ηζηνζειίδεο ηνπ 

δηαδηθηύνπ. 

 Η θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρνξνύ Σέξξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 

ζεκεηνγξαθηθό ζύζηεκα «Labanotation». Γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

ησλ εζλνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ ρνξνύ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κελ πξώηε ε δνκηθν-

κνξθνινγηθή θαη ηππνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρνξνύ θαη ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο, ελώ γηα ηε 

δεύηεξε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα αλάιπζεο SPSS. Η επεμεξγαζία ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο ιανγξαθίαο, ζηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηεο 

κε ηελ αλζξσπνινγία, ηελ ςπρνινγία, ηελ ηζηνξία, ηελ πξνθνξηθή ηζηνξία θαη ηε ρνξνινγία. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε ρξήζε ησλ κεζόδσλ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ηεο εξκελεπηηθήο 

θαηλνκελνινγηθήο αλάιπζεο, ηεο βηνγξαθηθήο θαη αθεγεκαηηθήο αλάιπζεο ζα ζπλδξάκεη ζηελ 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζε ελδναηνκηθό, δηαηνκηθό, δηνκαδηθό, ηδενινγηθό αιιά 

θαη ζε νηθνγελεηαθό, πνιηηηθό, θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν. Η θνηλσληθν-ηζηνξηθή αλάιπζε 

κε ηε ζεηξά ηεο, κέζσ ηεο νκώλπκεο κεζόδνπ, ζα αλαδείμεη ηηο θνηλσληθέο ζπληζηώζεο θαη 

ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, πνπ επέδξαζαλ ζην κεηαζρεκαηηζκό ηνπ κειεηώκελνπ ρνξνύ. Γηα ηε 

ζπγγξαθή  ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ρξήζε ηεο «ππθλήο πεξηγξαθήο» ηνπ Geertz, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ζα ππάξμεη ιεπηνκεξήο έθζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ν αλαγλώζηεο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα βηώζεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαλνεηηθά όζα πεξηγξάθνληαη.  

 

Λέξειρ κλειδιά: ηαπηόηεηα, ζύκβνιν, ρνξόο, κεηαβίβαζε, κλήκε, ηξαύκα, άπιε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, ηόπνο, ρνξεπηηθή πξαθηηθή ζώκαηνο. 

 
 


