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Περίληψη

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν: α) να διε-

ρευνήσει τη συμβολή του ελληνικού παραδο-

σιακού χορού στην ενεργοποίηση ενήλικων

γυναικών σε χορευτικά προγράμματα πολιτι-

στικών συλλόγων και β) να εξετάσει την προ-

αγωγή των χαρακτηριστικών στοιχείων της

προσωπικότητάς τους, καθώς και στη διαμόρ-

φωση της κοινωνικής τους συμπεριφοράς. Για

την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης συμ-

μετείχε για μια περίοδο έξι μηνών ένα τυχαίο

δείγμα 70 ενήλικων γυναικών, ηλικίας 18-60

ετών (μ.ό. = 40.2±9.9 ετών) από τέσσερις χο-

ρευτικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης. Όλες

οι γυναίκες συμμετείχαν σε έναν κύκλο μαθη-

μάτων παραδοσιακού ελληνικού χορού δύο

φορές την εβδομάδα. Για την καταγραφή και

αξιολόγηση του επιπέδου των χορευτικών / πο-

λιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και των θέ-

σεων, στάσεων και συναισθημάτων σε σχέση

με τη χορευτική διαδικασία των συμμετεχουσών,

χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο

(Taylor-made), το οποίο συμπληρώθηκε από
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Abstract

The aim of the present study was to investigate

how adult women who participate in Greek

traditional dance programs provided by cultural

clubs, are psychologically motivated, and how

the features of their character as well as their

social behavior are influenced. For the purposes

of the present study, a sample of 70 adult

women (mean age, 40.2±9.9 and range 18-60

year) who had joined such clubs for a period of

six months, was randomly selected by four

dancing groups of Thessaloniki. All women

took part in traditional dancing lessons two

times a week. The level and the dancing / cultural

activities, as well as the emotions and beliefs of

these women, in addition with the dancing

process, were evaluated by means of a Tailor-

made questionnaire, which was completed by

all these women, by the end of this study. De-

scriptive analysis demonstrated that the Greek

traditional dance constitutes an important and

remarkable way of entertainment, relief and

relaxation for the adult women. In addition, it
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Εισαγωγή

O
χορός ίσως είναι ο καλύτερος τρό-

πος για να γνωρίσει κάποιος τον

ρυθμό και να ελέγξει την ενστι-

κτώδη διάθεσή του να κινηθεί. Μέσα από

την ελεύθερη κίνηση, αποκτά την αυτονομία

του μαθαίνοντας να εκφράζεται ελεύθερα,

να αναπτύσσει αβίαστα τη νοημοσύνη του

και να συνειδητοποιεί τους όρους της σω-

στής ομαδικής συνεργασίας (Haselbach,

1979). Χαρακτηρίζεται ως μία μη αντα-

γωνιστική κινητική δραστηριότητα η οποία

προάγει την υγεία, βελτιώνει τη φυσική

κατάσταση και αναπτύσσει την ευλυγισία,

τη δύναμη, την αντοχή, την ισορροπία, τη

ρυθμική ικανότητα, τον νευρομυϊκό συντο -

νισμό, τον συγχρονισμό και τον έλεγχο του

σώματος (Churcher, 1971; Sanderson, 1988).

O παραδοσιακός χορός ως μια μου-

σικοκινητική δραστηριότητα απασχόλησε

–και συνεχίζει να απασχολεί ακόμα και

σήμερα– καλλιτέχνες, ερευνητές και παι-

δαγωγούς. Επίσης, μεταφέρει και μεταδίδει

στοιχεία πολιτισμικής παράδοσης και κλη-

ρονομιάς, γνώσεις ιστορίας, λαογραφίας

και γεωγραφίας, συνδράμει στην πολιτι-

στική ταυτότητα και επιδρά καθοριστικά

στο «πολιτιστικό γίγνεσθαι» της κοινωνίας

(Collinson, 1973; Best, 1982; Κουτσούμπα,

2003; Likesas & Zachopoulou, 2006). Ακό-

μη, αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τη σύσταση

της κοινωνίας καθώς αφενός περιλαμβάνει

την καλλιτεχνική και τη χορευτική δημι-

ουργία όπως και την ψυχαγωγία και αφε-

τέρου τη μάθηση και τη διαπαιδαγώγηση

μέσα από τη δυναμική των ρυθμικών κι-

νήσεων. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα

στα μέλη της κοινωνίας να εμβαθύνουν

στις σχέσεις τους. Μέσα από τη συμμετοχή

τους στις χορευτικές κινητικές δραστηριό-

τητες, ανακαλύπτουν τον ρυθμό, τις εκ-

φραστικές αυτοσχέδιες και δημιουργικές

τους ικανότητες, καλλιεργούν και βελτιώ-

νουν τις σχέσεις τους, την επικοινωνία και

τη συνεργασία όχι μόνο με τους συμμετέ-

χοντες σε αυτές τις χορευτικές δραστη-

ριότητες, αλλά και με το ευρύτερο κοινω-

νικό περιβάλλον. Για να αναπτύξει και να

συμμετέχει κάποιος σε μια χορευτική δρα-

στηριότητα στα πλαίσια της κοινότητάς

του, πρέπει να πειθαρχήσει και να απο-

δεχτεί τα όρια και τους περιορισμούς που

όλες τις γυναίκες με το πέρας της έρευνας. Τα

αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης

έδειξαν ότι ο ελληνικός παραδοσιακός χορός

αποτέλεσε ένα σημαντικό και αξιόλογο μέσο

ψυχαγωγίας, εκτόνωσης και χαλάρωσης για

τις ενήλικες γυναίκες. Επιπλέον, συνέβαλε

εποικοδομητικά στην καλύτερη επικοινωνία,

κοινωνικότητα, εκφραστικότητα και προαγωγή

της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών

που συμμετείχαν σε χορευτικούς πολιτιστικούς

συλλόγους. Συμπεραίνεται ότι η σχέση της χο-

ρευτικής διαδικασίας με τα στοιχεία της προ-

σωπικότητας και της ψυχολογίας της γυναίκας

συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

τους.

Λέξεις-κλειδιά: ενήλικες γυναίκες, ελληνικός

παραδοσιακός χορός, πολιτιστικοί σύλλογοι.

contributed constructively to the communication
and the sociability of the women, as well as to
their expressiveness and the promotion of their
physical and mental health. In conclusion by
elevating the dancing process with the personal
features and the psychology of a woman, we
contribute to the improvisation of her life qual-
ity.

Key-words: adult women, Greek traditional

dance, cultural clubs.


