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1.  Εισαγωγή 
 

 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης πρόκειται να θέσουµε ορισµένα ζητήµατα που 
αφορούν στο χορευτικό είδος του flamenco, το οποίο σκοπεύουµε να προσεγγίσουµε από τη 
σκοπιά της ανθρωπολογίας και να αναλύσουµε κυρίως ως προς το πολιτισµικό νόηµα µε το 
οποίο επενδύεται στη σύγχρονη διεθνοποιηµένη και εµπορευµατοποιηµένη εποχή. Για την 
επίτευξη του συγκεκριµένου σκοπού θα επιχειρήσουµε, µέσα από µία συγκριτική 
προσέγγιση, να εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα για τον τρόπο µε τον οποίο οι λαϊκές 
χορευτικές µορφές έκφρασης, και ειδικότερα το flamenco, εντάσσονται κατά τη διάρκεια της 
παρουσίας τους στην κοινωνική ζωή σε διάφορες σφαίρες κοινωνικότητας και έκφρασης. 
Από αυτή την οπτική, ευελπιστούµε να αναδείξουµε τη σχέση των εκάστοτε κοινωνικών και 
πολιτισµικών συµφραζοµένων µε το πολιτισµικό νόηµα για το χορό καθώς και την 
αντίστροφη διαδροµή, δηλαδή την αντανάκλαση των πολιτισµικών συνθηκών και αξιών στο 
συµβολικό σύστηµα του χορού.  Παράλληλα, µας ενδιαφέρει να εντοπίσουµε τον τρόπο µε 
τον οποίο οι διάφορες πολιτισµικές αντιλήψεις για το χορό, και στην προκειµένη περίπτωση 
το flamenco, συµβάλλουν στη συγκρότηση/κατασκευή συλλογικών ή ατοµικών ταυτοτήτων. 
Το περιεχόµενο της παρούσας ανακοίνωσης στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στα δεδοµένα µίας 
έρευνας που διεξήχθη µε τη µέθοδο της συµµετοχικής παρατήρησης και έλαβε χώρα στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανδαλουσίας τον Αύγουστο του 2001. Η σχετική έρευνα διάρκεσε 13 
µέρες, από τις 31/7 έως 12/8 του σχετικού έτους, συµπεριέλαβε στοιχεία από δύο σχολές 
χορού στη Seville και στο Jerez [1], από δύο παραστάσεις flamenco στη Seville και στη 
Granada και από µία λαϊκή γιορτή – αφιέρωµα στους τοπικούς καλλιτέχνες flamenco του 
Jerez. Επίσης, η συγκεκριµένη ανακοίνωση διακατέχεται και από την προσωπική άποψη που 
έχουµε σχηµατίσει σχετικά µε το flamenco κατά τη διάρκεια των τριών ετών που 
µαθητεύσαµε σε ορισµένες σχολές στη Θεσσαλονίκη.  
 



 
2.  Οι λαϊκές µορφές χορευτικής έκφρασης ως πολιτισµικό δράµα 
 
Στην παρούσα ενότητα θα γίνει µία προσπάθεια να θέσουµε κάποιες  αναλυτικές και 
ερµηνευτικές συνθήκες για το ζήτηµα που εξετάζουµε. Για το λόγο αυτό θα στηριχτούµε 
βασικά στη θεωρία της επιτέλεσης που διατυπώθηκε από τον Victor Turner (1969, 1974, 
1979). Σε πρώτη φάση, θα θεωρήσοµε τις λαϊκές µορφές χορευτικής έκφρασης, και ιδιαίτερα 
το flamenco που το εντάσσουµε σε αυτή την κατηγορία, ως µία συγκεκριµένη εκδοχή της 
γενικότερης κατηγορίας του πολιτισµικού δράµατος και θα τις προσεγγίσουµε σε σχέση και 
αλληλεξάρτηση µε το οικείο κοινωνικο-πολιτισµικό τους συµφραζόµενο. Στη βάση αυτή θα 
προσπαθήσουµε να διακρίνουµε µε ποιόν τρόπο οι συγκεκριµένες εκφραστικές µορφές 
λειτουργούν ως πολιτισµικός καθρέφτης αναστοχασµού και κοινωνικού µετα-σχολιασµού. 
Επίσης, θα επιχειρήσουµε να δείξουµε τον τρόπο µε τον οποίο το συγκεκριµένο είδος χορού - 
ως υποκατηγορία του πολιτισµικού δράµατος και ως ένα είδος επιτελεστικής τέχνης - παρέχει 
τη δυνατότητα µετασχηµατισµού της αντίληψης που οι συµµετέχοντες στο δράµα - 
επιτελεστές και θεατές - έχουν για το οικείο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο και για τον εαυτό 
τους. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουµε να δείξουµε πως, µέσω του χορού, 
κατασκευάζονται οι ατοµικές και συλλογικές ταυτότητες. 
 
Σύµφωνα µε τη θεωρία της επιτέλεσης, στην κοινωνική ζωή συναντάει κανείς δύο είδη 
επιτελεστικών δραµάτων: το κοινωνικό και το πολιτισµικό δράµα. Στην πρώτη κατηγορία 
αντιστοιχούν οι διαδικασίες των κοινωνικών κρίσεων/ρήξεων, οι οποίες µπορούν να έχουν 
προσωρινό ή µονιµότερο χαρακτήρα και οι οποίες συνιστούν µία συνθήκη διαπραγµάτευσης 
των κανόνων και των αξιών της κοινωνικής ζωής. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι 
τελετουργικές αναπαραστάσεις των παραπάνω συνθηκών, και γενικότερα οι κοσµικές και 
ιερές τελετουργίες (αφενός οι παρελάσεις, οι εθνικές επέτειοι κλπ και αφετέρου οι γαµήλιες ή 
νεκρώσιµες τελετές, οι βαπτίσεις κλπ) καθώς και οι επιτελεστικές τέχνες (λαϊκές µορφές 
χορευτικής, µουσικής, θεατρικής έκφρασης). Ετσι, λοιπόν, το πολιτισµικό δράµα συνιστά 
έναν τόπο συµβολικής αναπαράστασης της κοινωνικής ταξινόµησης και δοµείται πάνω σε 
κάποιους ρόλους που επιτελούνται [2]. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο κατηγοριών 
πολιτισµικών δραµάτων είναι οι συνθήκες του liminality και του communitas [3]. 
 
Είναι εµφανές ότι εάν κανείς προβάλλει το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο στην µελέτη του 
συγκεκριµένου παραδείγµατος, προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι λαϊκές µορφές χορευτικής 
έκφρασης - και συγκεκριµένα το flamenco για το οποίο ενδιαφερόµαστε - µπορούν να 
αντιµετωπιστούν ως µία ειδική εκδοχή των πολιτισµικών δραµάτων, η οποία συγκεντρώνει 
τις συνθήκες στις οποίες έχουµε ήδη αναφερθεί.  
 
2.1.  Ο χορός ως πεδίο αναστοχασµού και κοινωνικού µετα-σχολιασµού 
Το πλαίσιο της συµβολικής και τελετουργικής αναπαράστασης των κανόνων της κοινωνικής 
ζωής και των συνθηκών της πιθανής τους κρίσης και αµφισβήτησης - δηλαδή το πλαίσιο του 
πολιτισµικού δράµατος - παρέχει για τα υποκείµενα της δράσης ένα συµβολικό πεδίο 
αναστοχασµού. Με άλλα λόγια, αποτελεί για το υποκείµενο της δράσης το πλαίσιο εκείνο 
στο οποίο µπορεί να µετασχολιάσει τις συνθήκες της κοινωνικής του ζωής, να αναστοχαστεί 
για τη δράση του. Τελικά, αποτελεί µία εκδοχή, µία ανάγνωση των συνθηκών που 
επικρατούν στο πλαίσιο της οικείας κοινωνίας και εκφράζει την προσπάθεια να αποδοθεί 
νόηµα και να ερµηνευτεί συµβολικά η κάθε κοινωνική συνθήκη. Μέσα σε αυτή τη 
διαδικασία, τα άτοµα ή οι οµάδες αποκαλύπτουν στον "εαυτό" τους µία εικόνα για τον 
"εαυτό" τους, εξιστορούν στον "εαυτό" τους µία ιστορία για τον "εαυτό" τους, 
κατασκευάζουν την ταυτότητά τους. Εξάλλου, η επαναληπτικότητα της σχετικής 
τελετουργικής αναπαράστασης εγγυάται τη µεταφορά/µεταβίβαση της συµβολικής γνώσης 
που περιέχεται σε κάθε τέτοια επιτέλεση. 
 
Η συζήτηση για την αντίληψη που τα υποκείµενα της δράσης σχηµατίζουν για τον εαυτό τους 
και το πολιτισµικό δράµα στο οποίο συµµετέχουν επεκτείνεται και µε έναν άλλο τρόπο. Σε 



κάθε τέτοιου είδους επιτελέσεις δηµιουργούνται δυνητικά οι συνθήκες του µετασχηµατισµού 
των συµβολικών νοηµάτων και ρόλων που αναπαρίστανται στο πλαίσιό τους. Με άλλα λόγια, 
υπάρχει ένα οριακό σηµείο του δράµατος, ένα κατώφλι, πέραν του οποίου παρατηρείται 
ενδεχοµένως µία αλληλόδραση µεταξύ των συµµετεχόντων - επιτελεστών και θεατών - στα 
πλαίσια του οποίου συντελείται ο προαναφερθέν µετασχηµατισµός. 
 
Σύµφωνα µε τις παραπάνω παρατηρήσεις, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι οι σχετικές 
µορφές επιτελεστικού δράµατος γίνονται κατανοητές µόνο στο κοινωνικο-πολιτισµικό 
πλαίσιο που τις περιβάλλει και τις αναδεικνύει. Συνεπώς, µπορεί να υποστηριχθεί η άποψη 
ότι τα πολιτισµικά δράµατα γίνονται κατανοητά εάν µελετηθούν στο πλαίσιο της 
‘πραγµατικής ζωής’, εάν δηλαδή και τα δύο στοιχεία, η πραγµατική ζωή και τα πολιτισµικά 
δράµατα, θεωρηθούν ως όψεις ενός δυναµικού συστήµατος αλληλεξάρτησης, που το ένα 
εξηγεί αλλά και εξαρτάται από το άλλο. 
 
Σε γενικές γραµµές, τα παραπάνω συγκροτούν το βασικό θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσουµε την προσέγγισή µας για τις λαϊκές µορφές χορευτικής έκφρασης και 
συγκεκριµένα για το flamenco. Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα παραπάνω συµπεράσµατα για το 
πολιτισµικό δράµα και προβάλλοντάς τα στην περίπτωση του χορού, θα παραπέµπαµε σε µία 
άλλη έγκυρη και συναφή άποψη - η οποία διευρύνει τα όρια της προσέγγισής µας - εκείνη της 
Kaeppler (1992), σύµφωνα µε την οποία ο χορός, και τα άλλα οργανωµένα συστήµατα 
κίνησης, είναι προϊόντα και διαδικασίες δράσης και διαντίδρασης. Κυρίως όµως, συνιστούν 
συστήµατα γνώσης - δηλαδή κοινωνικές δοµές - που αποτελούν γνωστά δηµιουργήµατα της 
κοινωνίας και διατηρούνται στη µνήµη των µελών των ενδιαφερόµενων οµάδων. Επίσης, 
σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη άποψη, προκειµένου να κατανοήσουµε αυτά τα συστήµατα 
κίνησης, χρειάζεται να κατανοήσουµε το πολιτισµικό πλαίσιο, εντός του οποίου οι 
συγκεκριµένες κινήσεις αποκτούν νόηµα µε κοινωνικό χαρακτήρα. Ωστόσο, ισχύει και το 
αντίστροφο· η µελέτη τω κινητικών συστηµάτων συµβάλλει στην κατανόηση της κοινωνίας 
στην οποία αντιστοιχούν καθώς και της ανθρώπινης δράσης που παράγει τα διάφορα 
πολιτισµικά γνωστικά συστήµατα.  
 
Ετσι, από τη µία πλευρά, σε ό,τι αφορά τις διάφορες λαϊκές µορφές χορευτικής έκφρασης, 
φαίνεται ότι ενσωµατώνουν και αναπαράγουν στο συµβολικό και κινητικό τους σύστηµα τις 
πολιτισµικές συνθήκες που τις αναδεικνύουν και οι οποίες τις επενδύουν µε κάποιο 
πολιτισµικό νόηµα. Από την άλλη πλευρά, η µεταβολή των συγκεκριµένων εκφραστικών 
µορφών, σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών και νοήµατος, εκφράζει και ανταποκρίνεται 
µε κάποιον τρόπο στην αντίστοιχη µεταβολή των οικείων κοινωνικο-πολιτισµικών συνθηκών 
και αξιών. 
 
Συνεπώς, το flamenco, ως υποκατηγορία πολιτισµικού δράµατος και ως λαϊκή επιτελεστική 
τέχνη, δεν αποτελεί απλώς ένα σύνολο δοµηµένων κινητικών τεχνικών που 
αυτοεξαντλούνται, αλλά συνιστά ένα θεσµοθετηµένο διακανονισµό, µία µορφή 
τελετουργικής δράσης που διατηρεί µία σαφή σχέση και συνάφεια µε το ευρύτερο κοινωνικό 
και πολιτισµικό του περιβάλλον. Στο βαθµό που σχετίζεται µε διάφορες πολιτισµικές 
αντιλήψεις για το σώµα, το κοινωνικό φύλο, τον ενσώµατο εαυτό κλπ. [4] θα πρέπει να 
προσεγγιστεί σε σχέση µε τα γνωστικά συστήµατα και τις κατηγορίες της οικείας κοινωνίας, 
σε µία συγκεκριµένη ιστορική στιγµή. Αυτή, λοιπόν, την πολιτισµική τοµή θα 
προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε στην επόµενη ενότητα και να κατανοήσουµε το νόηµα και 
το περιεχόµενο των σχέσεων που, στο συµβολικό πλαίσιο του flamenco, υπόκεινται σε 
συµβολική διαπραγµάτευση.  
 
2.2.  Το πολιτισµικό νόηµα του flamenco και η κατασκευή των ταυτοτήτων  
Στη φάση αυτή θα ήταν σκόπιµο να προβούµε στον προσδιορισµό των συνθηκών κάτω από 
τις οποίες το flamenco απέκτησε υπόσταση ως λαϊκή χορευτική εκφραστική µορφή καθώς 
και του πολιτισµικού νοήµατος µε το οποίο ήταν επενδυµένο στις εν λόγω συνθήκες 
επιτέλεσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας ευελπιστούµε να αναδείξουµε τη θεωρητική µας 



υπόθεση, η οποία αφορά στον προσδιορισµό της λειτουργικής σχέσης µεταξύ της επιτέλεσης 
αυτής της συγκεκριµένης εκφραστικής µορφής από κάποια πολιτισµική οµάδα και του 
πολιτισµικού νοήµατος που αντιστοιχεί σε αυτή την επιτέλεση. Επίσης, µας ενδιαφέρει και η 
µεταβολή αυτής της σχέσης µέσα στο χρόνο. 
 
Σύµφωνα µε σχετικές ιστορικές και εθνογραφικές πηγές, η Ιβηρική Χερσόνησος αποτέλεσε 
από έναν τόπο έντονων πολιτισµικών ανταλλαγών: Αραβες, Εβραίοι, φανατικοί καθολικοί 
και Τσιγγάνοι συναντήθηκαν πολιτισµικά και κοινωνικά σε εκείνο το σταυροδρόµι και 
συνέβαλλαν, µέσα από την αλληλεπίδραση, στη διαµόρφωση µιας χαρακτηριστικής 
κουλτούρας. Ειδικότερα, η νότια Ισπανία, και ιδιαίτερα η Ανδαλουσία, συγκέντρωσε από τον 
15ο αιώνα εκείνες τις προϋποθέσεις και επιρροές που συνέτειναν στη δηµιουργία του 
ιδιαίτερου µουσικού, χορευτικού και τραγουδιστικού είδους που µας ενδιαφέρει, το 
flamenco. Το flamenco εµφανίζεται ως ένα ενδιαφέρον κράµα, που προέκυψε από 
συγχωνεύσεις στοιχείων του τοπικού πολιτισµού στην νοµαδική κουλτούρα των Τσιγγάνων. 
Οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες ευνόησαν ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις αλληλεπίδρασης των τσιγγάνικων µουσικών και εκφραστικών ιδιωµάτων µε 
εκείνα των µαυριτανών, εβραίων και καθολικών κατοίκων της χερσονήσου1, και να γεννηθεί 
το ιδιόµορφο αυτό στιλ, που χαρακτηρίζεται από τον εκρηκτικό συνδυασµό τραγουδιού, 
χορού και κιθάρας (Ξιφάρα 1999). 
 
Το flamenco, κάτω από αυτές τις κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες, αποτελούσε για τους 
τσιγγάνους της Ανδαλουσίας ένα ιδιαίτερο τελετουργικό στιλ χορού και τραγουδιού, που 
επιτελούνταν σε κάθε περίπτωση κοινωνικής εκδήλωσης - χαρµόσυνης ή λυπητερής. Από 
νωρίς ταυτίστηκε µε τη συγκεκριµένη αυτή εθνοτική/φυλετική οµάδα, τόσο ως τρόπος 
έκφρασης όσο και ως συµβολική αναπαράσταση των κοινωνικών σχέσεων που επικρατούσαν 
εντός της συγκεκριµένης οµάδας και µεταξύ αυτής και κάθε λογής εθνοτικής ετερότητας. Με 
άλλα λόγια, αποτελούσε την συµβολική έκφραση του γνωστικού πολιτισµικού τους 
συστήµατος αλλά και την αντίστοιχη έκφραση µίας όψης της συλλογικής τους ταυτότητας. 
 
Σύµφωνα µε σχετικές πηγές, στη λαϊκή του εκδοχή το flamenco αποτελούσε ένα εκφραστικό 
µέσο που ένωνε δύο στιγµές κοινωνικότητας, τη µία προσανατολισµένη προς το αρσενικό 
φύλο και την άλλη προς το θηλυκό. Ετσι αρχικά, λαϊκοί άνδρες συναθροίζονταν σε µια 
ταβέρνα πίνοντας και τραγουδώντας ποίηση. Οσο περισσότερο διαρκούσε η γιορτή τους τόσο 
περισσότερο εντείνονταν το συναισθηµατικό και εκφραστικό τους σµίξιµο και κατέληγαν να 
ξεσπούν σε επαναλαµβανόµενα ρυθµικά χτυπήµατα των χεριών και των ποδιών. Καθώς το 
βράδυ προχωρούσε και καθώς το πάθος των ανδρών κορυφώνονταν, εµφανίζονταν οι 
γυναίκες, λαµπερές, επιδεικτικές και τολµηρές και καταλάµβαναν το χώρο µε το τραγούδι 
τους και το χορό τους. Εξάλλου, καθώς αυτές οι γιορτές επιτελούνταν σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις και σε καθορισµένες περιόδους του χρόνου, αποτελούσαν µία ιδανική 
περίπτωση απαλλαγής των γυναικών από τις συµβατικότητες και τους περιορισµούς της 
καθηµερινής κοινωνικής ζωής.  
 
Τελικά, η γιορτή στην αποκορύφωσή της, έφτανε σε ένα οριακό, υπερβατικό σηµείο όπου οι 
γυναίκες συµµετείχαν στο δρώµενο µε ανατρεπτικό και προκλητικό - για τα δεδοµένα της 
κοινωνικής ταξινόµησης - τρόπο. Σε εκείνη την οριακή στιγµή η γυναίκα-σύµβολο, 
εκπροσωπώντας το "θερµό" και "φυσικό" στοιχείο, έρχονταν σε αντίθεση µε το "ψυχρό" και 
"πολιτισµένο" στοιχείο, δηλαδή µε τον άνδρα-σύµβολο, και κατάφερνε να κυριαρχήσει 
επάνω του συµβολικά [6]. Με αυτόν τον τρόπο, µέσα από τη διαδικασία της επιτέλεσης του 
flamenco, άντρες και γυναίκες εξιστορούσαν µια ιστορία του "εαυτού" τους για τον "εαυτό" 
τους, κατασκεύαζαν µια όψη της ταυτότητάς τους.  

                                                             
1 Σχετικά µε τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες γίνεται αναφορά στο 
συγκεκριµένο κείµενο και αναφορικά µε την εξέλιξη του flamenco ως χορευτικό και µουσικό 
είδος, µπορεί κανείς να συµβουλευτεί την παρακάτω ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα: 
www.flamenco-world.com. 



 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι σε αυτή τη µορφή/εκδοχή του και στις 
αντίστοιχες ιστορικές και πολιτισµικές συνθήκες, το flamenco αποτελεί µία κατηγορία 
πολιτισµικού δράµατος, συνιστά µία λαϊκή µορφή χορευτικής έκφρασης της φυλετικής 
οµάδας των τσιγγάνων της Ανδαλουσίας. Από αυτή τη θέση, η επιτέλεσή του εξασφαλίζει 
ένα συµβολικό πεδίο/τόπο και παρέχει ένα αντίστοιχο κώδικα αυτοπροσδιορισµού, για την 
πολιτισµική οµάδα που συµµετέχει στο δρώµενο. Με άλλα λόγια, συνιστά µία κατάλληλη 
συνθήκη για την κατασκευή µίας συλλογικής ταυτότητας. Από την άλλη πλευρά, η επιτέλεση 
του flamenco αποτελεί µία συµβολική επιβεβαίωση και αναπαραγωγή του γνωστικού 
συστήµατος και των πολιτισµικών αξιών της αντίστοιχης πολιτισµικής οµάδας. 
 
Ετσι, αποδεικνύεται ότι το flamenco, κάτω από τις συνθήκες που περιγράψαµε, αποτελούσε 
έναν τόπο πολιτικής, όπου συντελούνταν η διαπραγµάτευση ποικίλων συλλογικών και 
κοινωνικών ταυτοτήτων, µε τρόπο τόσο συµβολικό όσο και ενσώµατο. Εξάλλου, οι δύο αυτοί 
χαρακτηρισµοί δεν παρατίθενται για να έρθουν σε αντιδιαστολή µεταξύ τους⋅ µάλλον 
δηλώνουν την ουσία της προσέγγισής µας που δεν είναι άλλη από την παραδοχή ότι το 
πολιτισµικό δράµα - σε κάθε του µορφή - αποτελεί τη γέφυρα που µεταφέρει µία κοινωνική 
εµπειρία στη συµβολική σφαίρα και την εγγράφει στα σώµατα των υποκειµένων µε διττό 
τρόπο: τόσο διότι τα σώµατα αυτά συµµετέχουν στο δρώµενο µε φυσικό τρόπο όσο και διότι 
αποτελούν τον τόπο εγκατάστασης της συµβολικής εµπειρίας.  
 

3.  Η µεταβολή του πολιτισµικού νοήµατος του flamenco  
 
Σύµφωνα µε τα εθνογραφικά δεδοµένα και τις σχετικές µελέτες, το flamenco ποτέ δεν έπαψε 
να διαµορφώνεται από τις ποικίλες επιρροές και να "εξελίσσεται", τόσο µουσικά όσο και 
χορευτικά. Από πολύ νωρίς, άρχισε να επηρεάζει και να επηρεάζεται από διάφορα "έντεχνα" 
µουσικά και χορευτικά ιδιώµατα, να συνοµιλεί µε "αρτίστες" και να δέχεται προσαρµογές 
αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας τόσο στα δοµικά του χαρακτηριστικά (ρυθµός, ήχος, 
χώρος παρουσίασης, συµµετοχή των γυναικών κλπ.) όσο και στις λεπτοµέρειές του (ένδυµα, 
χτένισµα, θεατρικά στοιχεία γενικότερα). Παρόλα αυτά, µόνο στα τέλη του 19ου αιώνα  
"παγιώθηκε" ως στιλ και φόρµα, µε τον τρόπο που είναι γνωστό και σε εµάς σήµερα, και 
κυριάρχησε ως στιλ Ανδαλουσιανού χορού. Με την αντικειµενικοποιηµένη του µορφή, και 
έχοντας σταδιακά απαλλαγεί από το φυλετικό του χαρακτήρα και την άµεση τσιγγάνικη 
επιρροή, το flamenco χρησιµοποιήθηκε από την ισπανική πολιτική και διανόηση για την 
κατασκευή της πολιτισµικής ταυτότητας των νεότερων Ισπανών και µεταβλήθηκε τόσο σε 
στοιχείο εθνικής ταυτότητας όσο και σε ξεχωριστό καλλιτεχνικό είδος.  
 
Με άλλα λόγια, θα λέγαµε ότι το flamenco, από λαϊκή µορφή χορευτικής έκφρασης της 
φυλετικής οµάδας των τσιγγάνων της Ανδαλουσίας (δηλαδή, από µία σαφώς πολιτισµικά 
προσδιορισµένη µορφή λαϊκής έκφρασης) µετέβη, στη διάρκεια του χρόνου, σε ένα άλλο 
στάδιο της ιστορίας του, όπου θεωρήθηκε ως στοιχείο της ισπανικής παράδοσης και 
χρησιµοποιήθηκε µε ιδεολογικούς προσανατολισµούς για τον αυτοπροσδιορισµό των 
Ισπανών ως έθνος. Από την άλλη πλευρά, συνέστησε ένα καλλιτεχνικό χορευτικό και 
µουσικό είδος, µε υψηλά επίπεδα αισθητικής και τεχνικών απαιτήσεων. Κάποιοι 
διακεκριµένοι, ταλαντούχοι χορευτές και µουσικοί του είδους, µε καλλιτεχνική ευαισθησία 
και βαθιά γνώση της παράδοσης, συνέτειναν ώστε το flamenco να παρουσιαστεί στις µεγάλες 
αίθουσες των σύγχρονων µητροπόλεων, να γίνει γνωστό σε ένα εξειδικευµένο και απαιτητικό 
διεθνές κοινό. Παράλληλα µε αυτή τη διαδροµή, όπως ήταν αναµενόµενο, µεταβάλλονταν 
και το πολιτισµικό νόηµα που το συνόδευε. 
 
3.1. Οι πολιτισµικές αντιλήψεις για το flamenco στη σύγχρονη διεθνοποιηµένη 
και εµπορευµατοποιηµένη εποχή 
Το σηµείο στο οποίο εξαρχής θέλαµε να δώσουµε έµφαση στην παρούσα ανακοίνωση, 
αφορά στις αντιλήψεις και στα νοήµατα που επενδύουν τη σύγχρονη εκδοχή του flamenco 
και τα οποία υποθέτουµε ότι είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τον τρόπο και τις συνθήκες της 



σύγχρονης επιτέλεσής του. Έτσι, λοιπόν, εάν δεχτούµε ότι – µετά από τις µεταβολές και 
επιρροές που έχει δεχτεί - πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό χορευτικό και µουσικό είδος, που 
συνδυάζει δηµιουργικά µία συγκεκριµένη παράδοση µε την καλλιτεχνική δηµιουργία, έχει 
ενδιαφέρον να εξετάσουµε τους παράγοντες της ευρείας του διάδοσης σε ένα διεθνοποιηµένο 
και πολυπολιτισµικό κοινό καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό ενσωµατώνεται στο 
σύγχρονο στυλ ζωής. 
 
3.1.1. Τα πραγµατολογικά δεδοµένα της επιτόπιας έρευνας  
Πριν προβούµε στην αναλυτική παρουσίαση των δεδοµένων που συγκεντρώσαµε στην 
έρευνα, θα θέλαµε να κάνουµε µία υπόθεση, την οποία θα υποστηρίξουµε µε τα 
πραγµατολογικά στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας. Έτσι, λοιπόν, θεωρούµε ότι το 
flamenco, για την εποχή στην οποία αναφερόµαστε, έχει γίνει κτήµα της pop(ular) 
κουλτούρας και έχει γνωστοποιηθεί ευρύτατα σε ένα διεθνές κοινό, χάριν στα ΜΜΕ, στα 
συστήµατα των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων µεθόδων παραγωγής καλλιτεχνικών 
προϊόντων. Πολύ περισσότερο, όµως, η ευρεία του διάδοση οφείλεται στην επικράτηση µίας 
κατάλληλης αντίληψης που αφορά στην εµπορευµατοποίηση και κατανάλωση του 
πολιτισµού και είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της σύγχρονης διεθνούς pop κουλτούρας.  
 
Στην επιτόπια παρατήρηση που διεξήγαµε στις δύο σχολές χορού της Seville και του Jerez, 
και στα υπόλοιπα σχετικά γεγονότα που λάβαµε τελικά υπόψη µας, προσπαθήσαµε να 
αφουγκραστούµε τόσο την αντίληψη που οι ισπανοί επαγγελµατίες χορευτές και δάσκαλοι 
του flamenco έχουν για το επάγγελµα το οποίο εξασκούν, όσο και την αντίληψη της 
πολυσυλλεκτικής και πολυπολιτισµικής οµάδας των µαθητών που συρρέουν στους 
συγκεκριµένους χώρους για να έρθουν σε επαφή µε το flamenco. Για το λόγο αυτό, 
συγκεντρώσαµε προσωπικές µαρτυρίες και από τις δύο πλευρές και προσπαθήσαµε να 
καταγράψουµε την αίσθηση που εµείς αποκοµίσαµε, παρακολουθώντας και συµµετέχοντας 
στα σχετικά εντατικά σεµινάρια.  
 
Καταρχήν, µία πρώτη παρατήρηση που αφορά στην οµάδα των δασκάλων flamenco που 
εµείς συναντήσαµε, αναφέρεται στο γεγονός ότι πρόκειται κυρίως για ισπανούς 
επαγγελµατίες χορευτές, µε σπουδές στην Εθνική Ακαδηµία Flamenco και µε διεθνή 
παρουσία στο καλλιτεχνικό στερέωµα. Με άλλα λόγια, εκπροσωπεί µία προσέγγιση του 
flamenco αρκετά τεχνική και σαφώς ιδεολογικά προσανατολισµένη. Η πρώτη σχετική άποψη 
που διατυπώθηκε, ανέφερε ότι "βασικός σκοπός της διδασκαλίας είναι η µεταβίβαση της 
αγάπης που κάθε γνώστης του flamenco και της κουλτούρας του, τρέφει για την εκφραστική 
δύναµη και δυνατότητα της µουσικής και του χορευτικού µέρους του συγκεκριµένου είδους". 
Ασφαλώς, βάσει των µαρτυριών, "κάθε µαθητής έχει το δικό του τρόπο, που εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την ηλικία. Συνήθως, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία µαθητές προσεγγίζουν το 
flamenco πιο τεχνικά, δίνοντας έµφαση στην τελειοποίηση των zapateados, των βηµάτων του 
χορού και αδιαφορώντας, κατά κάποιον τρόπο, για την εκφραστική τους αµεσότητα. Ακόµη 
κι αν η έκφραση αποτελεί για εκείνους έναν βασικό λόγο ενασχόλησης µε το flamenco, λίγοι 
είναι εκείνοι που τελικά κατορθώνουν να αποτυπώσουν την προσωπική τους έκφραση - 
αίσθηση στο performance µίας allegria [7]".  
 
Η κατηγοριοποίηση των µαθητών που επισκέπτονται τις συγκεκριµένες σχολές χορού - 
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, όταν οι σχολές παραδίδουν εντατικά σεµινάρια – 
είναι σχετικά εύκολη. Περιλαµβάνει κυρίως ευκατάστατα άτοµα µεσο-αστικής τάξης, τα 
οποία φτάνουν εκεί από διάφορα µέρη του κόσµου, για να ασχοληθούν ως επί των πλείστων 
µε το αγαπηµένο τους hobby [8]. Το σχετικό θέαµα στη σχολή flamenco του Jerez ήταν 
τουλάχιστον εντυπωσιακό. Το εντυπωσιακό του πράγµατος έγκειται τόσο στις συνθήκες 
διεξαγωγής των µαθηµάτων όσο και στη σύνθεση των οµάδων. Η σχολή για την οποία 
γίνεται λόγος, ανήκε σε έναν διακεκριµένο, αλλά ωστόσο ανενεργό πια, επαγγελµατία 
χορευτή, και αποτελούνταν από δύο υπόγειες αίθουσες διδασκαλίας - έως δεκαπέντε 
τετραγωνικών µέτρων έκαστη - επενδυµένες µε ξύλινα πατώµατα και περιµετρικούς 
καθρέφτες στους τοίχους. Υπήρχε επίσης ένας ανεξάρτητος χώρος αποδυτηρίων. Η 



θερµοκρασία των εσωτερικών χώρων, παρά τον κλιµατισµό, άγγιζε πολύ υψηλά επίπεδα, 
δεδοµένου ότι η εξωτερική θερµοκρασία στη νότια Ισπανία αγγίζει τους 45-47 βαθµούς 
Κελσίου. Σε κάθε αίθουσα συγκεντρώνονταν τουλάχιστον εικοσιπέντε µαθητές, κυρίως 
γυναίκες, όλων των ηλικιών. Το θέαµα των κάθιδρων µαθητριών, µιας µικρόσωµης Κινέζας ή 
µίας Σενεγαλέζας, ντυµένων µε τις πιο επαγγελµατικές στολές, ήταν το ίδιο ενδιαφέρον µε 
εκείνο µίας µεσόκοπης γυναίκας, µάλλον Αγγλίδας, που φορούσε αθλητικά ρούχα για 
aerobic. Το ίδιο και ενός νεαρού άντρα, που κατά τη διάρκεια της τελικής επίδειξης του 
group στο οποίο συµµετείχε, έφερε στο στήθος του µία αυτοσχέδια ταµπέλα µε το σήµα L 
των νέων οδηγών, επιδιώκοντας να δικαιολογήσει µάλλον τη µεγάλη του αδεξιότητα. 
Μπροστά σε αυτή την εικόνα, δεν υπάρχει µεγάλο περιθώριο παρερµηνείας. Κάθε ένα από 
αυτά τα άτοµα συµµετείχε στις οµάδες για τους δικούς του λόγους, οι οποίοι όµως, κατά την 
άποψή µου, συνέκλιναν σε ένα βασικό σηµείο, εκείνο της κουλτούρας του ελεύθερου χρόνου 
και της κατανάλωσης ενός πολιτιστικού προϊόντος. Οσο πιο "εξωτικό", τόσο καλύτερα!  
 
Σε ένα από τα µαθήµατα που παρέδιδε η συγκεκριµένη σχολή στο Jerez και στο οποίο έτυχε 
να παραβρεθώ ως θεατής, παρατήρησα µε θαυµασµό το στυλ και την εκφραστική δύναµη της 
δασκάλας του σεµιναρίου. Ηταν µία µικρόσωµη, αεικίνητη, νεαρή κοπέλα, µε µακριά µαύρα 
µαλλιά, που φορούσε αντί για την επαγγελµατική στολή, τα καθηµερινά της jeans, τα οποία 
όµως συνόδευε µε τα απαραίτητα παπούτσια του flamenco. Στην αρχή θεώρησα ότι η 
έκπληξη ήταν µόνο δική µου, όµως αργότερα αντιλήφθηκα ότι οι περισσότεροι µαθητές της 
οµάδας επιδίδονταν περισσότερο σε σχόλια σχετικά µε το ταµπεραµέντο και το στυλ της 
δασκάλας παρά στις ασκήσεις που εκείνη τους ζητούσε να εκτελέσουν. Υπήρχε διάχυτη στην 
ατµόσφαιρα η υποψία ότι εκείνη η γυναίκα δεν ήταν "απλώς" µια δασκάλα flamenco αλλά 
είχε κάτι το ιδιαίτερο που προκαλούσε το θαυµασµό όλων των µαθητών. Αργότερα έµαθα - 
και το επιβεβαίωσα στην λαϊκή παράσταση που δόθηκε κάποιο βράδυ στο Jerez  προς τιµή 
των τοπικών καλλιτεχνών - ότι η Maria… "είχε τσιγγάνικο αίµα στις φλέβες της", εκτός από 
άρτια τεχνική και καλλιτεχνική κατάρτιση.  
 
Σύµφωνα µε την κυρίαρχη άποψη µεταξύ των επαγγελµατιών χορευτών, "το flamenco είναι 
µια τέχνη που µπορούν να έχουν πολλοί εάν θέλουν. Λίγοι όµως µπορούν να την εκφράσουν 
και να εκφραστούν καλά µέσα από αυτή και, σίγουρα, οι περισσότεροι από αυτούς είναι 
Τσιγγάνοι". "Είναι γεγονός ότι το επίπεδο στην Εθνική Ακαδηµία Flamenco είναι ιδιαίτερα 
υψηλό. Οι κλασικοί χορευτές έχουν πολύ καλή τεχνική, όµως οι τσιγγάνοι είναι οι καλύτεροι 
χορευτές flamenco", λένε κάποιοι από τους επαγγελµατίες που γνώρισα και που σαφώς δεν 
ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία. Ωστόσο, ακόµη και σήµερα, υπάρχει µία δυσκολία στην 
αµφίδροµη επικοινωνία των δύο αυτών πόλων. Ενώ παρατηρείται µια ροή των ακαδηµαϊκών 
χορευτών προς την προσέγγιση των Τσιγγάνων, το αντίστροφο είναι µάλλον περισσότερο 
σπάνιο.  
 
Ενα τελευταίο σηµείο στο οποίο θα ήθελα δώσω έµφαση είναι εκείνο που αφορά στην 
τουριστική εκδοχή του flamenco, κυρίως, ή µάλλον αποκλειστικά στην Ανδαλουσία. Υπάρχει 
µία πληθώρα tablaos όπου προσφέρεται ένα εντυπωσιακό µουσικοχορευτικό θέαµα flamenco 
σε πολύ υψηλό επίπεδο, το οποίο όµως απευθύνεται σε και καταναλώνεται, χωρίς εξαίρεση, 
από τουρίστες. Εκεί µπορεί κανείς να παρακολουθήσει µια αντικειµενικοποιηµένη εκδοχή 
του flamenco και να έρθει, ωστόσο, σε επαφή µε µια σύγχρονη όψη αυτής της κουλτούρας. Η 
ανταπόκριση του κοινού σε αυτές τις παραστάσεις είναι εντυπωσιακές και σίγουρα 
αποτελούν το καλύτερο κίνητρο για κάποιον αµύητο να αποφασίσει την άµεση ενασχόλησή 
του µε το αντικείµενο.  

 
4.  Συµπεράσµατα 
 
Μέσα από τις παραπάνω περιγραφές ίσως γίνεται αντιληπτό ότι το κινητικό και συµβολικό 
σύστηµα του flamenco, παρά τις αλλαγές και τις µεταβολές τις οποίες έχει ενσωµατώσει, 
εξακολουθεί να είναι ένας συµβολικός τόπος αυτοπροσδιορισµού, µία δεξαµενή άντλησης 
στοιχείων για τη συγκρότηση ατοµικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Ετσι, από τη µια 



πλευρά, aκόµη και αν τα άτοµα που σπεύδουν µε µαζικοποιηµένες συνθήκες να "µάθουν" 
flamenco, έχουν κάποιο λόγο να το κάνουν και είναι βέβαιο ότι αυτός σχετίζεται µε µία όψη 
της ταυτότητάς τους. Εξάλλου, το πιστοποιητικό της συµµετοχής τους στα σεµινάρια ή 
ακόµη οι φωτογραφίες από µία παράσταση σε tablao, µάλλον είναι περισσότερο σηµαντικά 
για τις συναναστροφές τους στον τόπο όπου θα επιστρέψουν παρά για τους ίδιους. Στους 
όρους της σύγχρονης διεθνοποιηµένης και εµπορευµατοποιηµένης εποχής, η κατανάλωση 
πολιτιστικών προϊόντων και η κουλτούρα του ελεύθερου χρόνου, συνιστούν σηµαντικές 
πολιτισµικές αξίες και αδιαµφισβήτητα ζητούµενα των δρώντων υποκειµένων, τουλάχιστον 
του "δυτικού" κόσµου. Συνεπώς, φαίνεται ότι τα παραπάνω ζητούµενα πραγµατώνονται µε 
τον καλύτερο τρόπο στην κατανάλωση εντατικών σεµιναρίων flamenco, δεδοµένου µάλιστα 
ότι η προσφορά τέτοιων σεµιναρίων είναι αθρόα.  
 

5.  Σηµειώσεις 
 
[1]  Το Jerez είναι µία µικρή πόλη της Ανδαλουσίας, προς τα νοτιοδυτικά, η οποία θεωρείται ένα από 
τα παραδοσιακά κέντρα του flamenco. Εκεί ζουν ακόµη και σήµερα πολλές οικογένειες τσιγγάνων και 
ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού ασχολείται επαγγελµατικά µε το flamenco. Επίσης, εκεί συρρέουν 
κατά εκατοντάδες φανατικοί του flamenco από όλο τον κόσµο προκειµένου να παρακολουθήσουν 
κάποιο από τα εντατικά σεµινάρια που παραδίδονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο από τις 
πολυάριθµες σχολές flamenco που έχουν την έδρα τους στο Jerez.  
[2]  Σύµφωνα µε τη σχετική θεωρία, η τελευταία αυτή περίπτωση αντιστοιχεί στη φάση της 
επανόρθωσης της κοινωνικής κρίσης, δηλαδή ο σχολιασµός και η διαπραγµάτευση των σχετικών 
συνθηκών πραγµατοποιείται µε οριοθετηµένο και ελεγχόµενο συµβολικό τρόπο. 
[3]  Με τους δύο συγκεκριµένους όρους o Turner επιδίωξε να περιγράψει δύο χαρακτηριστικές 
συνθήκες των επιτελεστικών δραµάτων: όρος «liminality» αποδίδει την κατάσταση κατά την οποία το 
επιτελεστικό δράµα λαµβάνει χώρα πέρα από κάποιο συγκεκριµένο κοινωνικά προσδιορισµένο όριο, 
συντελείται στη µεθόριο του συστήµατος της κοινωνικής ταξινόµησης (social order). Ο όρος 
«communitas» αποδίδει το αίσθηµα της κοινότητας που δηµιουργείται στους συµµετέχοντες στο 
δράµα, λόγω συµβολικών διαδικασιών (Turner 1969). 
[4]  Η Cowan (1998) θεωρεί ότι στο πλαίσιο του χορευτικού γεγονότος, καθώς τα άτοµα συµµετέχουν 
σε αυτό ως ενσώµατα, έµφυλα υποκείµενα, κατασκευάζουν αλλά και διαπραγµατεύονται µε 
συµβολικό, αλληγορικό τρόπο στοιχεία της ταυτότητάς τους, όπως τη σεξουαλικότητα, το κοινωνικό 
φύλο, τον εαυτό τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται, κατά τη συγγραφέα, στη διφορούµενη φύση του 
χορευτικού γεγονότος ως πεδίου κοινωνικής δράσης⋅ ενώ κατέχει µία διακριτή θέση ως προς τις 
συνηθισµένες κοινωνικές σχέσεις και σηµασίες, εντούτοις είναι συγχρόνως ενσωµατωµένο σε αυτές. 
[5]  Σχετικά µε τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες γίνεται αναφορά στο συγκεκριµένο 
κείµενο και αναφορικά µε την εξέλιξη του flamenco ως χορευτικό και µουσικό είδος, µπορεί κανείς να 
συµβουλευτεί την παρακάτω ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα: www.flamenco-world.com 
[6]  Ωστόσο, η ενότητα και η τάξη των δύο συµβολικά αντιτιθέµενων στοιχείων επιβεβαιώνονταν στην 
πραγµατικότητα του εµπειρικού, αισθητηριακού κόσµου καθώς η προηγούµενη ανατροπή τους είχε 
συντελεστεί σε οριοθετηµένο, συµβολικό πλαίσιο, ενώ η αποκατάσταση του συστήµατος της 
κοινωνικής ταξινόµησης συντελούνταν άµεσα µε το πέρας της γιορτής (Washabaugh 1996). 
[7]  Η allegria θεωρείται ο πιο σύνθετος και ολοκληρωµένος χορός του flamenco. Συνδυάζει όλες τις 
κινήσεις του σώµατος και των ρούχων ενώ απαιτεί και µεγάλη θεατρικότητα. 
[8]  Υπογραµµίζουµε ότι τα συµπεράσµατα που παρουσιάζουµε στην παρούσα ανακοίνωση βασίζονται 
κυρίως σε αυτή την κατηγοριοποίηση και αφορούν σε γενικές γραµµές µία όψη - από τις πολλές 
πιθανές - της εικόνας που επικρατεί γενικότερα στην Ανδαλουσία σχετικά µε το flamenco.  
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7.  Η συγγραφέας 
 
Γεννήθηκε το 1975 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από δηµόσιο σχολείο µε βαθµό 19 και 4/11. 
Είναι πτυχιούχος του τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε βαθµό πτυχίου 7,72. Από το 1999 έως το 2001 παρακολούθησε το 
µεταπτυχιακό σεµινάριο του τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 
ολοκλήρωσε τις σχετικές σπουδές µε βαθµό 8,5. Από το Μάρτιο 2002 εκπονεί διδακτορική διατριβή 
µε θέµα «Η διαχείριση του πολιτισµού από διεθνείς θεσµούς µεγάλης εµβέλειας στην παγκοσµιο-
ποιηµένη µετανεωτερική εποχή. Η περίπτωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα». Κατά 
τη διάρκεια των σπουδών της στο τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ασχολήθηκε κυρίως µε το θέµα 
της κατασκευής της πολιτισµικής ταυτότητας. Επίσης, έχει διεξάγει ορισµένες έρευνες πεδίου. Κατά το 
έτος 2000-2001 εργάστηκε στο Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισµικής Επικοινωνίας και 
Τεκµηρίωσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου όπου και συµµετείχε στην ολοκλήρωση του ερευνητικού 
προγράµµατος «Προµηθέας: Οι θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε µία ψηφιακή βάση δεδοµένων». 
 
 

 


