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θα nθελα αρχ1κά να σnμε1ώσω ότι n θεματικn 
του τόπου ως κο1νων1κn κατασκευn κα1 n σχέσn 
αυτnς με τn μουσ1κn δεν αποτελεf άμεσο αντικεf μενο 
τnς ερευνάς μου. Παρ ' όλα αυτά με αφορμn αυτn τnν 
nμερfδα . θεώρnσα ιδ1αfτερα ενδ1αφέρον να 
επ1δ1ώξω μfα πρώτn προσέγγ1σn τnς θεματικnς 
αυτnς. με σκοπό να δ1ερευνnσω π1θανούς τρόπου με 
τους οποfους θα μπορούσα να επαναπροσεγγf σω το 
υλ1κό μου. συνε1σφέροντας στnν ευρύτερn 
προΒλnματικn "τόπος και μουσ1κn ". θα nθελα να 
ευχαρ1στnσω τn Σfσσυ θεοδοσf ου για τα πολύ 
Βοnθnτικά τnς σχόλια κατά τn συγγραφn τnς 
ε1σnγnσnς. Σε κάθε περfπτωσn λο1πόν θεωρώ τn 
παρούσα ε1σnγnσn ως ε10αγωγ1κn και κάθε σχόλ10 
n πρότασn ευπρόσδεκτn. 

Πέρα από τα ευρύτερα πλαfσ1α τnς σύγχρονnς 
εθνομουσ1κολογ1κnς έρευνας κα1 1δ1αfτερα του 
τομέα που ασχολεfται με τn μελέτn τnς "δnμοφ1λούς 
μουσ1κnς" ( popular music). όπου n έννο~α του 
τόπου έχε1 δ1ερευνnθεf αρκετά δ1εξοδ1κά - αναφέρω 
ενδε1κτικά το συλλογ1κό τόμο άρθρων Ethnicity. 
Identity and Music: The Musical Construction of Place 
( Stokes 1994). καθώς επfσnς και τα π10 πρόσφατα 
Sound tracks: popular music. identity and place των 
Connell και Gibson ( 2 Ο Ο 3 ) κα1 Music. Space and 
Place των Whiteley. Bennet κα1 Hawkins ( 2004) -
στο χώρο των τουρκολογ1κών σπουδών γ1α τn 
μουσ1κn κα1 . π10 συγκειφψένα . τnν οθωμαν1κn 
μουσ1κn . n έννο1α του τόπου ως αναλυτικό εργαλεfο 
δεν έχε1 απασχολr1σε1 άμεσα τους ερευνnτές. Παρ ' 
όλ' αυτά . και n δ1εθνnς . αλλά κα1 n τουρκ1κn 
Β1Βλ1ογραφfα . στn πλε1οψnφfα τnς έχε1 συντελέσε1 
έμμεσα στn ταύτισn τnς οθωμαν1κnς μουσ1κnς με τn 
πόλn τnς Κωνσταντ1νούπολnς - γεγονός το οποf ο 
ευελπ1στώ να αποδομnσω σ'ένα Βαθμό με τnν 
παρούσα ε10nγnσn . 

Π10 συγκεκρψένα. θα δ1ερευνnσω το ρόλο τnς 
τουρκ1κnς ραδ1οφωνfας στn κατασκευn τnς έννο1ας 
του τόπου στα πλαf σ1α τnς fδρυσnς του σύγχρονου 
τουρκ1κού κράτους και σε σχέσn με το πεδf ο που θα 
περ1γράφαμε ως αστικn μουσ1κn τnς Κωνσταντινού
πολnς - αυτn αναπτύσσεται αρχ1κά στα πλαfσ1α του 
οθωμαν11ωύ παλατιού και διευρύνεται εκτός αυτού . 
Ευελπ1στώ να ιωταδεfξω πως n χρnσn του 
ραδ1οφώνου αρχ1κά από το τουρκ1κό κράτος ως ένα 
νεωτερ1στικό μέσο που εξασφάλ1ζε τον έλεγχο τnς 
μουσ1κnς παραγωγnς κα1 παρεfχε τn δυνατότnτα γ1α 
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τn κατασκευn ενός αυστnρά ορ1οθετnμένου μουσ1κού χάρτn μετατρέπεται σε μέσο που 
προκαλεf και καταλύε1 στnν ουσfα τnν έννο1α του τόπου παρέχοντας έτσ1 ένα πλαfσ10 γ~α 
τnν ανάπτυξn . απρόβλεπτων αρχ1κά . μουσ1κών δ1εργασ1ών. 

θα ξεκ1νnσω υ~οθετώντας τnν έννο1α τnς τοποθέτnσnς ( placing) των μουσ1κών που 
αναφέρε1 ο Martin Stokes στο άρθρο του Voices and places: History. Repetition and the 
Musical Imagination ( 19 9 7 ) . Ο Stokes αναφέρεται στο πώς 01 fδ101 οι μουσικοf γfνονται 
αφορμn γ~α τn παραγωγn λόγου σε σχέσn με τον τόπο. και κατά συνέπεια στο πώς n 
αναφορά στον τόπο λειτουργεf ως ένα μεταφορ1κό πεδfο άσκπσnς εξουσ1ών. Πιο 
συγκεκριμένα μας λέει : 

Οι μουσικοf 'τοποθετούνται' προσεκτικό και γfνονται αντικεfμενο συζnτnσεων 

σχετικό με το ποιος τόπος παράγει τους καλύτερους μουσικούς. ποια εfναι τα 

καλύτερα μέρn να τους ακούσει κανεfς ... πού πρέπει κανεfς να πάει n από 
πού πρέπε ι να κατόγεται ... Η τοποθέτnσn των μουσικών εfναι καθαρό μέρος 
ενός πολύπλοκου αγώνα εξουσfας: οι fδιοι οι μουσιι<0f μπορεf σ'ένα πρώτο 
επfπεδο να αναγκάζονται να υποταχθούν σε ένα σύνολο ιωτnγοριών που τους 
περιθωριοποιεf. αλλά έχόυν τn δυνατότnτα να βρfσιωυν τρόπους 
αντιστροφnς αυτnς τους τnς περιθωριοποfnσnς υπέρ τους .. 

(Stol<es 1997:675) 

Στn παρούσα ε~σnγnσπ θα αναφερθώ σε δύο περιπτώσε1ς τέτο1ου εfδους τοποθέτnσnς 
μουσ1κών στον 20° αιώνα στnν Τουρκfα. Οι περ1πτώσε1ς αυτές αναφέρονται σε 
δ10φορετικές θέσεις όσον αφορά το πεδfο άσκnσnς 1<01 δ~εκδίκnσnς εξουσf ας . αλλά 
συνδέονται μεταξύ τους ως προς το περ1εχόμενο τnς τοπολογ1κnς μεταφοράς . το οποίο 
συναρθρώνεται γύρω από τους πόλους του κέντρου και τnς περ1φέρειας. 

Η πιριθωριοποίnσn της οθωμανικής μουσικής 

Η πρώτπ περfπτωσπ αφορά τn διεργασfα μουσ1κnς χαρτογράφnσπς του σύγχρονου 
τουρκικού κράτους - χρnσιμοποιώ τον όρο διεργασία. γ~ατf. όπως ευελπιστώ να δείξω. δε 
πρόκειται για ένα συντελεσμένο γεγονός - τnς οποίας n αφετπρf α τοποθετείται στα πρώτα 
χρόνια τnς fδρυσnς του ( 19 2 3 ) . 

Σε ιδεολογ1κό επfπεδο. κατά τn μεταβατικn περfοδο από τnν οθωμαν1κn αυτοκρατορfα 
στο σύγχρονο τουρκ1κό κράτος n κυρfαρχn πολπ1κn εκφράσθnκε μέσω ενός δfπολου 
γνωστού από τn Β1Βλ1ογραφf α ως δ~αμάχn a la turca- a la franca. Το Βασικό κείμενο πf σω 
από αυτn τn δ~αμάχn εfναι το συγγραφ1κό έργο του κοινωνιολόγου Ziya Gokalp ( 1959) . 
και ειδικότερα ένα μ~κρό δοκίμιο για τn μουσ1κn . Δεν θεωρώ αναγκαf α στπν παρούσα 
ε~σnγnσn μία λεπτομερn ανάλυσn του κειμένου αυτού . καθώς έχει συζnτnθεf εκτενώς στn 
σχετικn Β1Βλ1ογραφfα από αρκετούς συγγραφείς ( ενδε1κτικά αναφέρω Aksoy 1999. 
Behar 1987. Oϊonnell 2000. Stokes 1992. Tel<eliglu 1996). Συνοπτ1κά θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι n θέσn του Gol<alp αποτελεί μ10 απλοπο1nτικn προσέγγ~σn ενός μn
μουσ1κολόγου. χρωματισμένn έντονα από το εθν1κ10τικό αfσθ:~μα τnς εποχnς. σύμφωνα 
με τnν οποfα n μουσ1κn που μπορεf να αντ1προσωπεύσε1 καλύτερα το νέο τουρκικό 
κράτος κα1 τον λαό του πρέπει να βασfζεται στn σύνθεσn τnς λαϊκnς μουσ1κnς τnς 
Τουρκfας και τnς δυτικnς τεχν1κnς . Σ' αυτn τn θέσn n λαϊκn μουσ1κn αντ1προσωπεύε1 το 
"αγνό" στοιχεfο τnς τουρκικnς κουλτούρας ( hars) . το οποfο έχε~ παραμεfνε1 ανεπnρέα
στο από τnν παρακμιακn αστικn οθωμαν1κn κουλτούρα . ενώ n δυτικn τεχν1κn 
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ανηπροσωπεύει τnν έννοια του πολιησμού ( medeniyet) και τnς προόδου . 
Το μοντέλο του Gol<alp εfναι ένα παράδειγμα αυτού που περιγράφει ο Τ urino 

( 2000:16) ως modernist reformism ( νεωτερ ι στικn αναμόρφωσn/νεωτεριστικός 
ρεφορμισμός) . μ{α διεργασfα που έπεται του πολιτισμικού εθνικισμού. Στόχος αυτnς εfναι 
n κατασκευn μ{ας "νέας κουλτούρας" . n οποfα. σύμφωνα με τον Τ urino "πρέπει να εfναι 
μfα σύνθεσn των ' καλύτερων' n 'πιο σπουδα{ων' στοιχεfων μ{ας τοπικnς "παραδοσιακnς" 
κουλτούρας και των ' καλύτερων' ξένων ' μοντέρνων' τρόπων ζωnς και τεχνολογιών" . Ο 
επιλεκτικός χαρακτnρας τnς παραπάνω σύνθεσnς που παρακάμπτει εντέχνως ακραfες 
συμπεριφορές . όπως τnν υπέρμετρn εκδυτικοποf nσn n τον στάσιμο Ισλαμισμό. έχει 
χαρακτnριστε{ από τnν <;inar ( 2 00 5:1 5) ως "υβριδικn νεωτερικότnτα". και αποτελεf 
ιδιαfτερο γνώρισμα τnς τουρκικnς περ{πτωσnς . 
Όπως έχει παρατnρnθε1 από πρόσφατους σχολιαστές ( Aksoy 1999. O'Connell 2000) . 

n πόλωσn ( bif urcation) που εκφράστnκε μέσω τnς a la turca - a la franca διαμάχnς 
οδιlγnσε στn σύγκρισn μεταξύ τουρκικnς και ευρωπαϊκnς μουσ1κnς - μια σύγιφ1σn όμως 
βασισμένn σε απλοϊκούς όρους. Η σύγκρισn αυτn . από τn μία επέφερε τnν 
περιθωριοποίnσn τnς οθωμαν1κnς μουσ1κn_ς ιωτατάσσοντας τnν ως ένα είδος "δεύτερnς 
κατnγορfας" . ενώ από τnν άλλn παρέβλεψε όλες τις εσωτερικές υφολογ1κές 
διαφοροποιnσε1ς του πεδίου τnς οθωμανικnς μουσικnς . καθώς επίσnς και άλλα π10 
περιορισμένnς εμβέλε1ας εfδn τnς εποχnς (όπως το kanto) . που nταν δύσκολο να 
ταξινομnθούν με Βάσn το παραπάνω δfπολο . Έτσι . n μουσικn χαρτογράφnσn του νέου 
τουρκικού κράτους . n οποfα Βασfζετα1 στn θεσμοποfnσn/1δρυματοποf nσn και προώθnσn 
του φολκλόρ αποκλείει τnν οθωμανικn μουσικn ελfτ. Όπως παρατnρεί ο Pina-Cabral 
( 1987: 7 19) ο τόπος ως κο1νωνικn κατασκευn σχετfζεται άμεσα με το χρόνο . 
συοχετίζοντας αυτούς που εμπεριέχοντα1/ είναι τοποθετnμένοι σε αυτόν με τις έννο1ες τnς 
παρόδοσnς κα1 τnς vεωτερικότnτας. Στn περfπτωσn τnς Τουρκ{ας n οθωμανι κn μουσ1κn 
ελfτ ταυτfζετα1 με τn Ι<ωνσταντινούπολn. n οποία αντ1προσωπεύει το αυτοκρατορ1κό 
παρελθόν και κατά συνέπε1α μετατρέπεται σε περιφέρεια σε σχέσn με το νέο δ~οικnτικό 
κέντρο. τnν Άγκυρα. 
Όπως θα δούμε όμως στn συνέχε1α . n οθωμανικn μουσ1κn ελίτ δεν απουσιάζει 

πλriρως από το θεσμοποιnμένο/ιδρυματικό τοπίο του νέου κράτους. Η περ1θωρ1οποίnσn 
τnς οθωμαν1κnς μουσ1κnς από τους φορείς τnς κυρίαρχnς κουλτούρας μπορεί 
φαινομενικά να λειτουργεί ως ένας τρόπος ελέγχου τnς μουσ1κnς ελίτ. παράλλnλα όμως -
όπως riδn προανέφερα στnν ε10αγωγn - λειτουργεί και αντίστροφα υπέρ τnς . καθώς n 
κατnγοριοποf nσn τnς ως περιθωρ1ακό μουσ1κό είδος διευκολύνε ι τnν ενσωμάτωσn τnς 
στο νέο θεσμοπο1nμένο πλαίσιο ( Stokes 19 9 7: 6 7 5). 

Χαρακτnριστικό παράδε1γμα αυτού του φα1νομένου είναι n περίπτωσn του Mesud 
Cemil - εξέχοντα μέλους τnς οθωμανικnς μουσικnς ελίτ - ο οποίος ως 1δρυτικό στέλεχος 
του πρώτου ραδιοφων1κού σταθμού τnς Ι<ωνσταντινούπολnς ( 19 2 6). υιοθετεί 
επιλεκτικά τους όρους που επέβαλλε ο κυρίαρχος λόγος περί εθνικnς ταυτότnτας κα1 
μουσικnς του Gol<alp. ερμnνεύοντάς τους όμως με τέτο10 τρόπο ώστε να νομιμοπο1είται 
n παρουσία τnς οθωμαν1κnς μουσ1κnς στnν κρατικn ραδιοφωνία. Συγκεκριμένα. οι 
τεχνολογίες δυτικrfς μουσικrfς μεταφράζοντα1 ως χρnσn μουσ1κnς σnμειογραφίας. 
σύστασn χορωδ1ών κα1 ορχnστρών κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. συστnματ1κοποίnσn τnς 
μουσικnς εκπαίδευσnς κτλ. Η οθωμανικn μουσ1κn εκλαμβάνετα1 ως κλασ1κn . 
μετονομάζεται σε τουρκ1κn κλασ1κn μουσικn ( Tόrk klasik musikisi) και παίρνει τον ρόλο 
του περιφερειακού μουσικού είδους στο ραδ1όφωνο. Μπορεί κανείς να 1σχυρ10τεί πως 
αυτri n δ~εργασία "κλασ1κοποίnσnς" τnς οθωμανικnς μουσ1κnς κάλυψε τnν ανάγκn 
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ύπαρξnς μίας εvτεχνnς μουσ1κriς" παράδοσnς. n οποία προέκυψε στα πλαίσ1α τnς 
"υβρ1δ1κriς νεωτερ1κότnτας" μέσω τnς προαναφερθείσας σύγκρ10nς τουρκ1κriς/ δυηκriς 
μουσ1κriς. 

Μουσικοί της πιριφίριιος στο κέντρο 

Η δεύτερn περίπτωσn μουσ1κriς τοποθέτnσnς αφορά το φα~νόμενο επάνδρωσnς τnς 
ραδ10φωνίας από μουσ1ιωύς τnς επαρχίας ως συνέπε~α τnς επέκτασnς των 
ραδ1οφων1κών μεταδόσεων σε όλες ης περ1οχές τnς Τουρκίας κα1 τnς 
επαγγελματοποίnσnς τnς 1δ1ότnτας του ραδ10φων1κού μουσ1κού. Το φα1νόμενο 
εμφανίζετα1 τn δεκαετία του ·50 κα1 δ1αρκεί λίγο πολύ ως ης μέρες μας . Στn 
συγκεκρψένn περίπτωσn το τοπολογ1κό δίπολο κέντρου-περιφέρειας εκφράζε1 μία άλλn 
δ1αμάχn εξουσίας κα~ ορ1οθέτnσnς . αυτri τn φορά όμως μεταξύ τnς οθωμαν1κriς ελίτ - n 
οποία έχε1 παγ1ώσε1 πλέον τn θέςJn τnς μέσα στο θεσμοπο1nμένο πλαίσ10 του νέου 
τουρκ1κού κράτους - κα1 των νέων μουσ1κών από τnν επαρχία. 01 οποίο1 επ1δ1ώκουν να 
ενσωματωθούν στn ραδ1οφωνία. Σε αυτri τn δ~αμάχn n περ1θωρ1οπο1nμένn οθωμαν1κri 
ελίτ λαμβάνε1 το ρόλο του κέντρου σε σχέσn με τους μουσ1κούς από τnν επαρχία. 

Γ1α να καταδείξω καλύτερα αυτriν τn δ1αμάχn θα αναφερθώ σε ένα περ1στατ1κό από 
τnν εθνογραφ1κri μου εμπεφία . το 2 Ο Ο 2 στn Κωνσταvτ1νούπολn. Σ'αυτό το σnμείο είνα1 
χρriσψο να εξnγriσω τον οθωμαν1κό όρο musιkisinas. ο οποίος αναφέρετα~ στους λάτρες 
- γνώστες τnς οθωμαν1κriς μουσ1κriς . 01 οποίο1 σης περ1σσότερες περ1πτώσε1ς είνα1 
κάτοχο1 1δ1ωηκών συλλογών υλ1κού 1στορ1κriς σnμασίας τnς μουσ1κriς αυτriς 
( nχογραφriσε~ς. όργανα. παρτπούρες κ.α.). Στα πρώτα στάδ1α τnς εππόπ1ας έρευνας 
σuναvτriθnκα με έναν δ~ακεκρψένο δnμοσ10γράφο γνωστriς εφnμερίδας τnς Τουρκίας . ο 
οποίος όvτας ο ίδ1ος musikisinas. δραστnρ1οπο1είτ01 ως ελεύθερος ερευνnτriς κα1 
συγγραφέας ζnτnμάτων που αφορούν τnς 1στορία τnς οθωμαν1κriς μουσ1κriς. Αφού του 
εξriγnσα τnν 1δ1ότnτά μου κα~ το αvτ1κείμενο τnς έρευνάς μου. riθελε να μάθε1 με πο1ους 
μουσ1κούς σχετίζομα1 κα1 πο1ους σκοπεύω να συμπερ1λάβω στnν έρευνά μου . Όvτας 
ανυποψίαστος. του αποκαλύπτω όη μαθnτεύω δίπλα στον παίχτn του tanbur Necdet 
Yasar. Με ύφος μάλλον αυταρχ1κό με επέπλnξε γ~α τnν επ1λογri μου κα1 με προε1δοποίnσε 
γ1α π1θανά προβλriματα υποδοχriς τnς δ1ατρ1βriς μου στn Τουρκία. Όταν τον ρώτnσα πού 
βασίζετα~ n απαξ1ωτ1κri στάσn του απέναvτ1 Necdet Yasar μου είπε χαρακτnρ1σηκά: 

Ο Necdet Yasar είvαι από χωριό. n μουσικrί αυτrί αvrίκει ιστορικό στους Πολίτες ... Οι 
μουσικοί τnς επαρχίας αδυvατούv vα εκφράσουν τα Βαθύτερα στοιχεία τnς μουσικrίς 
αυτrίς. 

Τέλος. μου υπέδε1ξε τους μουσ1κούς με τους οποίους έπρεπε να σχεηστώ. Μου 
υποσχέθnκε όη θα με έφερνε σε επαφri με αυτούς κα~ δε συναvτnθriκαμε ποτέ ξανά. Η 
συνάvτnσn αυτri riταν κατά κάπο10 τρόπο μ~α ε1σαγωγri στnν εσωτερ1κri χαρτογράφnσn 
του χώρου τnς κλασ1κriς τουρκ1κriς μουσ1κriς σriμερα . n οποία εκφράζετα1 μέσω του 
δ1πόλου .. μουσ1κοί από τnν Πόλn/μουσ1κοί από τnν επαρχία". Επίσnς . μου υπέδε1ξε όη 
όφε1λα να τοποθετnθώ κα1 εγώ ο ίδ1ος ως ερευνnτriς κα~ μαθnτευόμενος μουσ1κός με 
βάσn αυτό το δίπολο. 
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Οι συγκεκριμένες θέσεις του παραπάνω θεματοφύλακα τnς ιστορικnς σχέσnς τnς 
Κωνσταντινούπολnς με τn μουσικn - όσο προχωρούσε n έρευνα συνειδnτοποιούσα ότι δεν 
τις συμμερfζονταν μόνο αυτός - για τους μουσικούς τnς κλασικnς οθωμανικnς μουσικnς 
που προέρχονται από τnν επαρχfα έρχονται σε αντfθεσn με τα στοιχεfα που προκύπτουν 
από τn πρόσφατn ιστορικn έρευνα για τnν οθωμανικn μουσικn - στο σnμεfο αυτό αντλώ 
τα στοιχεfα μου από το έργο του Walter Feldman ( 1996:52-54). Συγκεκριμένα. μέχρι 
και τον 180 αιώνα πάνω από τους μισούς μn-Κωσταντινοπολiτες μουσικούς του Παλατιού 
προέρχονταν από περιοχές τnς Νοτιοανατολικnς Τ ουρκf ας . όπως το Diyarbakir. το 
Madrin. τnν Urf a και τnν Antep. γεγονός που εξnγεfται από τnν αρχικn κυριαρχfα των 
Οθωμανών στn περιοχn αυτn. Άλλωστε . μεταξύ 14ου και 15ου αιώνα το Diyarbakir και 
το Madrin αποτελούν τα πολιτιστικά κέντρα των Οθωμανών. καθώς διατnρούν ισχυρούς 
δεσμούς με τn Βαγδάτn και το Χαλέπι . που nταν και τα Βασικά κέντρα τnς παράδοσnς του 
makam. Όπως επισnμαfνει ο Feldman. n αποκλειστικότnτα των μουσικών 
δραστnριοτnτων στnν Κωσταντινούπολn ξεκινά πολύ αργότερα. τον 180 αιώνα. ως 
συνέπεια τnς παρακμn τnς αστικnς ζωnς των περιοχών τnς Νοτιοανατολικnς Τουρκfας . 

Μfα παράδοξn συγκυρfα που έρχεται να προκαλέσει περαιτέρω τn θέσn του 
παραπάνω ερευνnτn-συγγραφέα έfναι το ότι ένα μεγάλο μέρος των μουσικών από τnν 
επαρχfα που εισέρχονται στn ραδιοφωνfα στn δεκαετfα του ·50 - και συγκεκριμένα των 
πιο καταξιωμένων - προέρχεται από τnν ευρύτερn περιοχn τnς Antep. Σ' αυτούς 
συμπεριλαμβάνονται ο Necdet Yasar που προανέφερα. ο Allaeddin Yaνasγa . ο Ihsan 
Ozgen. και ο Kani Karaca. 
Ένα περαιτέρω ενδεικτικό παράδειγμα τnς κλειστnς φύσnς του μουσικού κύκλου τnς 

οθωμανικnς ελίτ είναι ο θεσμός των τακτικών συναθροfσεων μουσικών και 
μουσικόφιλων σε σπfτια μουσικών και musίkίsίnas - μια παράδοσn που έχει τις ρίζες τnς 
στn οθωμανικn περίοδο και που συνεχίστnκε και μετά τnς ίδρυσn του τουρκικού κράτους 
και σε ένα Βαθμό διατnρείται και σnμερα. 'Οπως χαρακτnριστικά λέει ο Alaeddin Yaνasγa 
στn Βιογραφία του. ο μόνος τρόπος για έναν νέο μουσικό από τnν επαρχία να 
αναγνωριστεί από τα μέλn τnς μουσικnς ελίτ τnς εποχnς του . nταν να προσκλnθεί σε μία 
από αυτές τις μουσικές συναθροίσεις . προκειμένου να έχει τnν ευκαιρία να επιδείξει τις 
μουσικές του ικανότnτες ( Yaνasγa. στο Sen 2ΟΟ1:38 ) . Αντίστοιχα ο Necdet Yasar 
εξιστορεί παρόμοιες συναθροίσεις τις οποίες παρακολούθnσε ως νεόφερτος από τnν 
Antep. προσκεκλnμένος πάντα του δασκάλου του . Mesud Cemil. 

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του ραδιοφώνου 

Σnμαντικό ρόλο στn διαμόρφωσn του ρεύματος μουσικών από τnν επαρχία στnν 
Κωνσταντινούπολn έπαιξε το ίδιο το ραδιόφωνο. Η Κωνσταντινούπολn - ως ραδιοφωνικn 
περιφέρεια - αναπαρίσταται στnν επαρχία μέσω των ραδιοφωνικών προγραμμάτων. με 
αποτέλεσμα νέοι μουσικοί να ακούν " Κωνσταντινούπολn". Συνέπεια αυτnς τnς 
αναπαράστασnς είναι n κατασκευn ενός νέου προορισμού για τους νέους μουσικούς ο 
οποίος συμπfπτει με το ευρύτερο ρεύμα εσωτερικnς μετανάστευσnς τnς δεκαετίας του 
·so. και ταυτίζεται με τnν ανάγκn επαγγελματικnς αποκατάστασnς. Εδώ έγκειται και ο 
διαμεσολαβnτικός ρόλος του ραδιοφώνου μεταξύ κέντρου και περιφέρειας . που στnν 
ουσία θα μπορούσε να υποστnρίξει κανείς πως πρόκειται για διαμεσολάβnσn μεταξύ δύο 
περιφερειών. 
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Σε αντ(θεσn με τnν οθωμαν1κn ελ(τ n οποfα ουσ1ασηκά δεσπόζε1 στn ραδ1οφων(α 
μέχρ1 κα1 τn δεκαετ(α του ·so. n νέα γεν1ά μουσ1κών. ε1δ1κά αυτο( που μετανάστευσαν στα 
ασηκά κέντρα από επαρχιακές περ1οχές τnς Τουρκ(ας . nρθαν αρχ1κά σε επαφn με τn 
μουσικn αυτn μέσω του ραδιοφώνου και των δfσκων γραμμοφώνου . Όπως 
χαρακτnρισηκά επ10nμα(νε1 ο Aksoy: 

Πολλο1 φιλόδοξοι τραγουδιστές και πα1χτες έκαναν mesk μέσω δlσκων 
γραμμοφώνου και ραδιοφώνου . με ' δασκάλους ' των οπο{ων τα πρόσωπα δεν 

ε{χαν αντικρ1σει ποτέ. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές παρε1χαν στους νέους 

μουσικούς όλn τn μουσικn που χρειάζονταν προκειμένου να επεκτε1νουν το 
ρεπερτόρ ι ό τους. να διαμορφώσουν μουσικό γούστο . και να 
χαρτογραφnσουν τα διάφορα μουσικά ύφn . 

( Aksoy 2 002 :685) 

Το φαινόμενο αυτο εχει σnμαντικn επ(δρασn στn διαμόρφωσn τnς σύγχρονnς 
εκπαιδευηκnς διαδικασ(ας . καθώς νομιμοποιε( κατ' αυτό τον τρόπο ένα εfδος "έμμεσnς" 
διδακηκnς διεργασfας. Η διεργαοfα αυτn έρχεται σε αντfθεσn με αυτn του mesk 
( πρακηκn) που βασιζόταν στn στενn σχέσn δάσκαλου -μαθnτn . καθώς επf σnς και με 
άλλες περιπτώσεις αυτοδfδακτων μουσικών στο παρελθόν. Επιπλέον. όσον αφορά τn 
κοινωνικn κατασκευn τnς έννοιας του τόπου . n έλευσn τέτοιων μουσικών στους 
μουσικούς κύκλους τnς Κωνσταντινούπολnς και ειδ ι κότερα στn ραδιοφωνfα . αποτέλεσε 
πρόκλnσn για τnν στενn οριοθέτnσn που μέχρι τότε επέβαλε n ραδιοφων(α στον κύκλο 
τnς κλασικnς τουρκικnς μουσικnς . καθώς επfσnς και για τn ταύτισn τnς οθωμανικnς ελfτ 
με τnν Ι<ωνσταντινούπολn. Πλέον ο τόπος συνάντnσnς τnς μουσικnς αυτnς εfναι n 
ραδιοφων(α τόσο με τnν ιδιότnτα του φυσ1κού χώρου. όσο και με αυτn του 
αναπαραστατικού μέσου που επαναπροσδιορ(ζει τα γεωγραφικά όρια τnς έννοιας του 
τόπου. 

Το ροδιόφωvο ως "κοινός τόπος" 

Από τα παραπάνω προκύπτει n ανάγκn για περαιτέρω διερεύνnσn του ρόλου των 
τεχνολογικών μέσων. όπως το ραδιόφωνο. στn διεργασ(α επαναδιαπραγμάτευσnς τnς 
έννοιας του τόπου . 'Οπως διαφα(νεται από τnν περ(πτωσn τnς Τουρκ(ας , το ραδιόφωνο στα 
πλαfσια τnς fδρυσnς και διαμόρφωσnς του τουρκικού κράτους . έχοντας το ρόλο πεδfου 
άσκnσnς εξουσιών. λειτούργnσε καταλυηκά τόσο στο επfπεδο των σχέσεων του 
ανερχόμενου γραφειοκραηκού κατεστnμένου και τnς οθωμανικnς ελfτ. όσο κα1 μεταξύ 
τnς τελευτα(ας και των μουσικών τnς επαρχίας. Το τοπολογικό δfπολο κέντρου -
περιφέρειας που διαμορφώνεται και χαρακτnρfζει αρχικά και ης δυο αυτές περιπτώσεις. 
καταλύεται και επαναπροσδιορ(ζεται στn συνέχεια στα πλαf σιο του ραδιοφώνου. 
επιβεβαιώνοντας τnν άποψn του Stokes ( 199 7 ) περ( αντιστροφnς τnς εξουσ(ας. 

Τέλος . κοινn ομολογ(α των μουσικών με τους οποfους δούλεψα κατά τn διάρκεια τnς 
επιτόπιας έρευνας ε(ναι n γενικότερn παρακμn τnς ραδιοφων(ας ως πλαισfου επιτέλεσnς 
τnς τουρκικnς κλασικnς μουσικnς. Σύμφωνα με μουσικούς που εργάζονται στn 
ραδιοφωνfα . n παρακμn σχετfζεται με το "δnμοσιοϋπαλλnλfσηκο" κλfμα που ο fδιος ο 
θεσμός από τn φύσn του επιβάλλει. Με άλλα λόγια . το ραδιόφωνο αποτελε( · αλλά και 
εκλαμβάνεται από τους fδιους τους μουσικούς ως ένας "κοινός τόπος" μουσικnς 
επιτέλεσnς. 
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Επι'λογο<; 

Μέσα από τις δύο περ1πτώσε1ς μουσ1κnς τοποθέτnσnς που ανέλυσα προσπάθnσα να 
δ1ερευνnσω το δ1πό ρόλο τnς τουρκ1κnς ραδ1οφωνfας αρχ1κά στnν κατασκευ n του τόπου 
- ως ένα νεωτερ1στ1κό μέσο που εξασφαλfζε1 στο νέο τουρκ1κό κράτος τον έλεγχο τnς 
μουσ1κnς παραγωγnς και παρέχε1 τn δυνατότnτα γ1α τnν κατασκευn ενός αυστnρά 
ορ1οθετnμένου μουσ1κού χάρτn - κα1 στn συνέχε1α στnν αποδόμnσn του μέσω του 
φ01νόμενου ανατροφοδότnσnς του με μουσ1κούς από τnν επαρχfα τnς Τ ουρκf ας . 
καταλύοντας έτσ1 το δfπολο "κέντρου -περ1φέρε1ας" . 

Το σ fγουρο εfναι πως 01 μουσ1κοf που συναντ1ούντα1 κα 1 εργάζονται στο χώρο του 
ραδ1οφώνου γνωρfζουν τους τόπους που Βρfσκοντα1 01 " καλύτερο~ μουσ1κοΓ . Όπως 
χαρακτnρ1στικά που εfπε ο Necati ζ;elik . ένας ουτfστας από το Ικόν10 ο οποfος πλέον ζε1 
κ01 εργάζεται ως μουσ1κός στn Κωσταντ1νούπολn: 

Ο κόσμος τnς μουσικιfς λειτουργεί με ένα μυστικό τρόπο ... πιο μυστικό και 
από το FBI. τn CIA. και τn MOSAD... Αν κάνεις μουσικιf στn 

Κωνσταντινούπολn. ιf κόπου- στο Ελαζίκ. στnν Άγκυρα ιf το Ικόνιο. εγώ θα 
μάθω πριν από εσένα αν ιfσουν καλός ιf κακός ... Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω ... 
Αλλά εμείς πάντα γνωρίζουμε ... Αν για παράδειγμά υπάρχει σε οποιοδιfποτε 
σnμείο στnν Τουρκία ένας καλός μουσικός. εμείς θα το ξέρουμε ... 
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Στα πλαίσtα του φαινομένου τnς λεγόμενnς 
"μουσικnς του κόσμου" ( world music) οι τοπικές 
μουσικές παραδόσεις αποκτούν νέες νοnματοδο
τnσεις που παράγονται στnν επικράτεια τnς 
διαπραγμάτευσnς του τοπικού με το παγκόσμιο στο 
μετα-αποικιοκρατικό κόσμο . Η μουσικn τnς 
'Άνατολriς" στn διαδραστικn σχέσn με το μουσικό 
κόσμο πέρα από αυτn ετερο-ποιείται εκ νέου και 
αισθnτικοποίειται στnν επικράτεια του ετερο 
προσδιορισμού τnς από τnν nλεκτρονικn μουσικn 
πραγματικότnτα . 'Ηχοι που έρχονται από ένα μυθικό 
οθωμανικό παρελθόν συναντιούνται με "άλλους" 
riχους του κόσμου και γίνονται το σύγχρονο 
"εξωτικό" που. για τον Bohlman. "δε βρίσκεται πλέον 
τόσο 'έξω'. . . Το εξωτικό είναι σriμερα το κα
θnμερινό". " Εξnμερώνεται " σε μια διαδικασία όπου 
σκόρπιοι τοπικοί riχοι από ολόκλnρο τον πλανriτn 
έρχονται ολοένα και πιο κοντά δια-μορφώνοντας μια 
''γλώσσα υπερ-εξωτισμού " για τn σύγχρονn μουσικri 
δnμιουργία ( Bohlman 2002: 26-2 7). Η σύγχρονn 
"εξωτικri " Ανατολri. όπως επα-ναπροσδιορίζεται στις 
συναντriσεις τnς με τον ψnφιακό μουσικό κόσμο. 
γίνεται n nχnτικri μετα-φορά ενός "άλλου" τόπου -
μια μουσικri ετεροτοπfα που ταξιδεύει τον ακροατri 
στο ελκυστικό Βίωμα μιας "άλλnς" πραγματικότnτας . 

Ετεροτοπίο κοι μουσική του κόσμου 

Με τον όρο "ετεροτοπία" ( heterotopia) ο Michel 
Foucault περιγράφει "άλλους" τόπους που πραγ
ματώνονται πολιτισμικά και είναι υπαρκτοί - δεν 
είναι ουτοπίες ( Foucault 1986) .1 Οι ετεροτοπίες 
εfναι. για το Foucault. "αντι -τόποι " ( counterspaces) 
και έτσι διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους τό
πους . καθώς αμφισΒnτούν. ανατρέπουν και αντιστέ
κονται στις πραγματικότnτες του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος. Είναι , επομένως . "τόποι που ζούμε. 
που μας Βγάζουν έξω από τους εαυτούς μας . τόποι 
όπου αναρείται n ζωri μας . ο χρόνος μας. n ιστορία 
μας" ( ο.π.: 2 3 ) . 

Η εμπειρία του "άλλου " τόπου συνδέεται με τnν 
εμπειρία του " άλλου" χρόνου: οι ετεροτοπfες 
συνδέονται με ετεροχρονfες. Η ετεροτοπfα . λοιπόν. 
αποτελεί ένα μικρόκοσμο πολιτισμικά και κοινωνικά 
φτιαγμένο . όπου Βιώνουμε το χώρο και το χρόνο 
διαφορετικά. Ο χώρος - πραγματικός και φανταστι-
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κός - γfνετ01 ετεροτοπ1κός μέσα από τον τρόπο που 01 άνθρωπο1 ζουν κ01 προσδfδουν 
σnμασfες σε αυτόν. Γ1α το Soja. n ετεροτοπfα ορfζετ01 από "το χώρο των ονεf ρων κα1 του 
πάθους μας" ( Soja 19 9 5:1 5 ) . Έτσ1 . n ετεροτοπf α μπορεf να δnμ10υργnσε1 τnν αυταπάτn 
ενός τέλε1ου. εναλλακηκού κόσμου . αρμον1κού κ01 καλά δlαρθρωμένου που έρχετα1 σε 
αντfθεσn με τον ανοργάνωτο . ακαστάστατο κα1 κακο -φηαγμένο κόσμο τnς 
καθnμερ1νότnτας ( Βλ. Foucau 1t 19 8 6:2 7 ) . 

Ως εμπεφfα του "άλλου" τόπου n έννο10 τnς ετεροτοπfας συναντ1έτ01 με τnν εμπεφfα 
τnς λεγόμενnς "μουσ1κnς του κόσμου" ( "wor1d music" n "έθν1κ ", όπως συχνά 
περ1γράφετα1 στnν Ελλάδα) : 01 "άλλο1" nxo1 - αυτοf που συνδέοντα1 με μουσ1κές 
πραγματ1κότnτες πέρα από ης δ1σκογραφ1κά καθ1ερωμένες - γfνοντα1 το όχnμα γ10 να 
αποδράσε1 ο ακροατnς σε μακρ1νούς. δlαφορεηκούς τόπους. 1 Έχοντας τn δύναμn να 
ανακαλούν στερεότυπες εlκόνες . προκατασκευασμένες κατανοnσε1ς ΚΟ1 01σθnσε1ς 
δlαφορεηκών μουσ1κών τόπων. τα nχοχρώματα τnς "wor1d music" καλούν τον ακροατn 
να ταξ1δέψε1 νοερά σε έναν φαντασηκό κόσμο. Στnν επ1κράτε1α τnς "μουσ1κnς του 
κόσμου " δlαφορεηκές μουσ1κές πραγμαηκότnτες στροΒ1λfζοντα1. συνανηούντα1 
περ1στασ1ακά κα1 συγκλfνουν απρόσμενα. Πρόκεη01 γlα ένα π01χνfδ1 ετερόκλnτων 
τοπ1κών nχων που . καθώς μετα-τοπfζοντ01 στα πλαf σlα του τεχνοπολη1σμού τnς ύστερnς 
νεωτερ1κότnτας . έρχοντ01 να προσδώσουν νέες σnμασfες σης έννο1ες τnς "01κουμένnς" 
κ01 του "τόπου". 

Η Ανατολή του Mercan Dede 

Στnν electronica και τους σούφικους nχους προσθέτε1 επιρροές από τnν 

Ινδfα . τn Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Η τραγουδfστρια Susheela Raman και ο 
παίκτnς του sitar. Sheema Mul<herjee εκπροσωπούν τnν ινδ1κn διάστασn . Η 
φωνn του Dhafer Youssef που σε στοιχειώνει. προσδ{δει μια μυρωδιά 

βόρειας Αφρικnς που αιωρείται πάνω από το Βόσπορο . ενώ ο βιολιστnς 

Hugh Marsh προσθέτε~ ένα άγγ1γμα από φλαμένκο ( The Times. 
02 .02.2005) . 

Η παραπάνω περ1γραφn του μουσ1κοκρη1κού του The Times αφορά στnν πρόσφατn 
κυκλοφορfα του CD του τουρκ1κnς καταγωγnς μουσ1κού παραγωγού κ01 DJ. Mercan 
Dede κ01 αναπαρ1στά παραδε1γμαηκά τον τρόπο που στn "μουσ1κn του κόσμου " 
αρθρώνετα1 μουσ1κά μ10 νέα αντ1'λnψn τnς 01κουμένnς που επηελείτα1 στn σύγκλ1σn 
μουσ1κών τόπων - n καλύτερα . στοιχείων που αντ1προσωπεύουν μουσ1κούς τόπους. Το 
τελευταίο CD του με τfτλο Su ( Doub1emoon. 2 004) . το οποίο το Δεκέμβρ10 του 2 004 
Βρέθnκε γlα τρε1ς εβδομάδες στnν πρώτn θέσn τnς λίστας των δέκα πρώτων σε 
πωλr1σε1ς άλμπουμ "μουσ1κnς του κόσμου" (στα λεγόμενα "wor1d music charts") 
συγκέντρωσε 1δ1αίτερα θεηκές ως ενθουσ1ώδε1ς κρη1κές από τον παγκόσμ10 μουσ1κό 
τύπο ( Βλ. γlα παράδε1γμα. ης μουσ1κοκρη1κές στα περ10δ1κά Folk Roots. Songlines. ης 
εφnμερfδες The Times. Die Zeit) .' Το άλμπουμ κατnγορ1οπο1είτ01 ως είδος μουσ1κnς 
"wor1d fusion": τα μουσ1κά στο1χεfα από δ10φορεηκούς τόπους πεφαματίζοντ01 με το 
συγκερασμό των τόπων παράγοντας μ10 φαντασηκn μουσ1κο-γεωγραφία που 
πραγματώνετα1 παροδ1κά στnν ψnφ1ακn επ1κράτε~α του έργου του Mercan Dede. Γ1α το 
μουσ1κοιφη1κό τnς εφnμερίδας Die Zeit. ο Mercan Dede δnμ10υργεί "μ10 παγκόσμ1α 
μουσ1κn γλώσσα" μέσα από ένα "π01χνίδ1" - όπως περ1γράφετ01 - 'Άνατολr!ς κ01 Δύσnς". 

ΜΟΥΣΙΚΗ Ι r·-
Hxor & I / 
τΟΠΟΣ ι,_ι 



Πρόκεπω για μια μουσικn γλώσσα που διαμορφώνετω μέσα από το "συνδυασμό 
αντιθέτων". όπως ο ίδιος ο συνθέτnς σχολιάζει: 'Άνατολrlς-Δύσnς . παρελθόντος-μέλλοντος . 
αρχαίου-μοντέρνου . εσωτερικού-εξωτερικού". Η αναγνωρίσψn υβριδιοκότnτο επομένως 
μιας "world music" παραγωγnς τοποθετείται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος : ο 
εκλεκτιστικός τρόπος που δ~απλέκονται nχοχρώματα. τεχν1κές πα1ξίματος και ρυθμικά 
μοτίβα ανάγεται συχνά σε μουσικό επίτευγμα. 

Ο κόσμος που φτιάχνει ο Mercan Dede μέσα από τn μουσικn του είναι ένας κόσμος 
όπου μουσ1κές άλλοτε λιγότερο n περισσότερο απομακρυσμένες έρχονται ανέλπιστα 
κοντά - όπου γνωρίσματα από διαφορετικές μουσ1κές γλώσσες αιωρούντα1 μαζί σε μ1α 
δ1αδ1κασία τεχνnτnς όσμωσnς. Μια όσμωσn δnλαδrl . μουσ 1 κών ιδιωμάτων που συμβαίνει 
στο studio παραγωγnς. παρά είναι προϊόν του τρόπου που αυτά τα 1δ1ώματα μπορεί να 
επ1κο1νωνούν σε 1στορ1κά-πολ1τισμ 1 κά δlκτυα. Η μουσικn του προβάλλει τnν ιδέα ενός 
σύγχρονου κόσμου όπου ο τόπος - ο μουσικός τόπος - ολοένα κω περισσότερο αναιρεί 
τα όρ1ά του δίνοντας τn θέσn του σε μουσικούς υπερ-τόπους. Ηχεί τnν ιδέα μιας 
ο ι κουμένnς που φτιάχνεται μέσα από "δ1ασταυρώσε1ς" που δρομολογούνται στα 
εργαστnρια τnς μουσικnς βιομnχανίας ( βλ. Lipsitz 1994): "δ1ασταυρώσε1ς του 
προοδευτικού και του παραδοσιακού . του αναλογ11<0ύ και του ψnφιακού" . όπως 
χαρακτnρ10τικά σχολ1άζε1 n δ1σκογραφ1κn του εταιρε ία. Οι υβρ1δ1ακοί μουσικοί υπερ
τόποι ετεροπροσδ1ορίζοντα1 προσωρ1νά παράγοντας ένα εντυπωσ1ακό pastiche που 
φαντάζει εκλυστικά μοναδ1κό. 

Στο έργο . επομένως. του Mercan Dede το παγκόσμιο ορίζεται - όπως προτείνε1 ο ίδ1ος 
- μέσα από τnν ένωσn δύο "αντιθέτων" κόσμων οι οποίο~ αντίστοιχα ττερ1γράφοντα1 μέσα 
από αντ1θετικά ζεύγn εννο1ών. Από τn μια πλευρά . ακούγετα1 n εσωστρεφnς Ανατολn . που 
ταυτίζετω με το αρχαίο. το παρελθόν. το παραδοσ~ακό και αντ1προσωπεύε1 ένα μουσικό 
τόπο σαγnνευτικό και μαγικό που . πάνω από όλα. γ~α τον Dede. είναι ο ιδεό-τοπος τnς 
κοσμοθεωρίας που εκφράζεται μέσα από τn σούφικn θεοσοφία . 4 Σε πρόσφατn 
συνέντευξn του στο περιοδικό Songlines σχολιάζε ι σχετικά : "Από τn στιγμn που 
διαπίστωσα ότι n DJ παραγωγn μουσ1κnς και n nλεκτρονικn μουσικn . όπως το techno n 
το trance nταν τόσο σχετικά με τον ανατολίτικο δ1αλογ1σμό n ακόμn και με τους χορούς 
των σαμάνων. κατάλαβα ότι βρ1σκόμουν στο σωστό δρόμο ... ... Ο Dede ενστερνίζετα1 το 
σουφισμό και τον κεφαλωοποεί γ~α να εξnγnσε1 τn μουσ1κn του σκέψn και να τnν 
επενδύσει με σnμασίες που ασκούν 1 δ10ίτερn έλξn ως ιδέες που έρχοντα1 από έναν "άλλο " 
κόσμο . αυτόν του μεγαλειώδους και μυστικού οθωμανικού τταρελθόντος .5 

Ο αντίθετος . ωστόσο . συμπλnρωματικός - όπως τον αντιλαμβάνεται - μουσ1κός κόσμος 
είναι αυτός τnς Δύσnς: ένας εξωστρεφnς κόσμος του μοντέρνου . του πρωτοποριακού . του 
μέλλοντος . των ψnφιακών nχων. Στο "πα1χνίδ1 " των αντίθετων και ταυτόχρονα 
συμπλnρωματικών κόσμων εππελείται n ιδέα ενός σύγχρονου κοσμοπολιτισμού . Η 
μουσικn του nχεί το όραμα μιας ανθρωπότnτας που τnν ενώνει μ~α παγκόσμ1α συνείδnσn 
και απλώνετα1 πέρα από τ1ς τοπικές 1 δ1απερότnτες αγκαλ1άζοντας αδ1άκρπα όλους μας 
ως "πολίτες του κόσμου". Το μέλλον. όπως δnλώνει ο ίδιος . είνα1 " nλεκτρονικό και 
φολκλορικό". Κεντρικό ρόλο στnν ενορχnστρωσn του μέλλοντος εδώ έχει n Ανατολrl: 
γίνεται ο τόπος που ταξ1δεύε1 στο ψnφ1ακό σύμπαν του DJ. για να γίνει θέαμα στις σκnνές 
μεγάλων μουσ1κών φεστιβάλ κατάλλnλο να προσφέρει . με τn σειρά του . ένα "σαγnνευτικό 
ταξίδ1 ". 6 
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Οριιvταλιστι κός μουσι κός λόγος και μπα-αποικιοκρατική 
μουσική πραγματικότητα 

Ουσ1ασηκά. n "παγκόσμ1α" μουσ1κn γλώσσα του Mercan Dede αποτελεf τn σύγχρονn 
έκφρασn ενός μουσικού οριιvτολισμού. Η άπ~αστn κω μυσηκn Ανατολrl γfνετω 01κεfα 
μέσα από τους nχους τnς e1ectronica κα1 δ1ασταυρώνετω με nχοχρώματα που. μολονόη 
έρχοντα1 από δ1αφορετ1κές παραδόσε1ς ( γ1α παράδε1γμα το 1νδ1κό σπάρ συνδυάζετω με 
το οθωμαν1κό νέ1). στέιωντα1 αόρ1στα ως στερεότυπες nχnηκές μεταφορές του κόσμου 
τnς Ανατολrlς. Η μουσ1κn 1δέα τnς Ανατολrlς ενδυναμώνετω επ1πλέον μέσα από τn 
συνάρτnσn τnς με τn θεοσοφfα του σουφ1σμού: στους "άλλους" . δ1αφορεηκούς nχους 
ενσωματώνετα1 ένας "άλλος". δ~αφορεηκός τρόπος ύπαρξnς-στον-κόσμο. Ο σουφ1σμός 
προβάλλετω ως n κοσμοθεωρfα τnς μουσ1κnς 01κουμένnς που εππελεfτα1 στο έργο του 
Mercan Dede. Υ1οθετεfτα1 γ1α να τροφοδοτnσε1 τnν ορ1ενταλ1στ1κn πο1nηκn τnς Ανατολrlς 
προσφέροντας ένα "εξωηκό " φ1λοσοφ1κό πλαfσ10 που επ1κυρώνε1 κα1 ερμnνεύε1 τnν 
"αντfσηξn " των nχnηκών κόσμων που επ1χεφεfτ01 στn μουσ1κn του Mercan Dede. 'Ή 
ουσf α του σουφ10μού εfνα1 n αντf σηξn. Κάθε η υπάρχε1 με το αντfθετο του . Από τn μ10 
πλευρά . κάνω nλεκτρον1κn μουσ1κn. Στnν άλλn πλευρά αυτού υπάρχε1 αυτn n αλnθ1νά 
ακουσηκn. παραδοσ1ακn μουσ1κn ". Η μουσ1κn του Mercan Dede επενδύε1 κω επενδύετα1 
από έννο1ες όπως "υπέρβασn" . "έκστασn". "πνεμαηκότnτα". "δ1αλογ1σμός" κω οδnγεf στο 
"δρόμο τnς 01ων1ότnτας κα1 τnς ενότnτας". καθώς. "n αγάπn εfνω το μόνο συναfσθnμα 
που δfνε1 νόnμα στn ζωn" . 1 

Στο έργο του Mercan Dede - όπως κω σε αυτό άλλων καλλπεχνων του χώρου του -
φαfνετω να πραγματώνετα1 μουσ1κά n 1δέα ενός κόσμου καλύτερου. εφnν1κού κα1 
αγαπnμένου . Αυτn n πολπ1κά ορθn. ουμαν1σηκn ρnτορ1κn συχνά υ10θετεfτ01 τόσο από 
τους μουσ1κούς . ης σχεηζόμενες δ10κογραφ1κές εταφεfες. τον τύπο . όσο κω τους 
υ1Τοστnρ1κτές κα1 καταναλωτές του εfδους γ1α να υποστnρfξουν τnν προτfμnσn τους στα 
"παγκόσμ1α" "έθν1κ" ακούσματα. Μέσα από τnν επfφασn τnς δ1καfωσnς του αδ1κnμένου 
τοπ1κού. n " μουσ1κn του κόσμου " παρουσ1άζετα1 ως αυτn που δfνε1 τn δυνατότnτα σε 
μουσ1κές παραδόσε1ς που άλλοτε nταν περ1θωρ1οπο1nμένες κω καταπ1εσμένες από τnν 
εξάπλωσn τnς αυτοκρατορfας τnς δυηκnς μουσ1κnς . να βγουν στο προσκnν10 . να 
αποκτnσουν φωνn κω να επ1κο1νωνnσουν με τn μουσ1κn πραγμαηκότnτα του πλανnτn . 
Στn βάσn αυτn . 01 τοπ1κές μουσ1κές παραδόσε1ς συχνά αντψετωπfζοντω ως εfδος 
απε1λούμενο από εξαφάν1σn . Έτσ1 . n "ανακάλυψn" κα1 n δ1ακfνnσn τους από τn μουσ1κn 
β1ομnχανfα παρουσ1άζετα1 ως μ fα σωτnρ1α δράσn που κ 1νnτοπο1εfτα1 από το όραμα να 
προβλnθούν 01 μουσ1κοf "θnσαυροf" από δ1άφορες γων1ές του πλανnτn γ1α να δ1ασωθούν 
από τnν ψπερ10λ1σηκn μουσ1κn πολπ1κn του δυηκού κόσμου. 

Στnν πραγματ1κότnτα . 01 'Όνακαλύψε1ς" των μουσ1κών θnσαυρών εfνω κύρ1α μ10 
πρωτοβουλfα που αναπτύσσετα1 από ης δ1σκογραφ1κές εταφfες στον αγγλοσαξων1κό 
χώρο . Η "μουσ1κn του κόσμου " εκπροσωπεf. έτσ1 . έναν μουσ1κό αντf-λογο ο οποfος 
ενθαρρύνετω μέσα στον fδ10 κόσμο που φαfνετα1 να αντ1στρατεύετα1. Αρκεf να κοπάξουμε 
τn δ1αδ1κασfα επ1νόnσnς του όρου "wor1d music" ( βλ Τ ay1or 19 9 7: 2-'3 ) . Τον Ιούν10 του 
1987 έντεκα εκπρόσωπο1 ανεξάρτnτων δ1σκογραφ1 κών εταφε1ών πραγματοπο1ούν 
σεφά συναντnσεων τοποθετώντας στο επf κεντρο των συζnτnσεων το ερώτnμα: πώς θα 
δ1ευρύνουμε τnν αγορασηκn δύναμn του μουσ1κού μας προϊόντος :8 Η λύσn βρέθnκε στnν 
επ1νόnσn μ1ας νέας κατnγορfας ( "εηκέτας προώθnσnς". 1abe1) - τnς "μουσ1κnς του 
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κόσμου - και στnν άμεσn εφαρμογn επ1χεφnμαηκών στρατnγ1κών που θα τnν 
καθ1έρωναν μέσα από το μουσ1κό τύπο . ραδ1οφων1κές εκπομπές . τn δ1οργάνωσn ε1δ1κών 
φεσηβάλ κλπ.Έτσ1. 01 δυσκολίες δtάθεσnς στnν αγορά μουσ1κών προϊόντων από τον εξω
δυηκό κόσμο αντψετωπίστnκαν αποτελεσμαηκά : n "μουσ1κn του κόσμου " καθ1ερώθnκε 
και εξαπλώθnκε ως μουσ1κό ρεύμα εππυχnμένα. αρχ1κά στον αγγλοσαξων1κό κόσμο κα1 
γρnγορα πέρα από αυτόν. Εφων1κά. ο φα1νομεν1κός . επομένως. αυτός αντί-λογος στnν 
"κατεστnμένn " μουσ1κn τάξn πραγμάτων μπορεί να αρθρώνετα1 . αφού αρχ1κά μπορεί να 
αποκτά φωνn μέσα από το χώρο τnς μουσ1κnς βtομnχανίας . 9 Πρόκεται γtα ένα φα1νόμενο 
μουσικής οποικιοκροτίος - n. ίσως καλύτερα . μετα-απο1κ10κρατίας . αν το δούμε στα 
πλαίσ1α τnς μεταπο1κ1οκραηκnς πολ1ηκnς-πολπ1σμ1κnς συνθnκnς. 10 Η εμπορ1κn εππυχία 
των "άλλων" μουσ1κών υποστnρίζε1 εκ του αντ1θέτου τον κόσμο τον οποίο μο1άζε1 να 
αμφ1σβnτεί: γίνεται τελ1κά ένα προϊόν εμπορεύσψnς εναλλακηκότnτας που επενδύε1 με 
πνεύμα πολπ1κnς ορθότnτας στnν αξία τnς τοπ1κnς μουσ1κnς παράδοσnς. 

01 " άλλο1 nxot'' τnς μουσ1κnς του κόσμου ανάγονται . επομένως . σε μtα 
δ1αφορετ 1 κότnτα προς πώλnσn . αγορά και κατανάλωσn. Η προώnθnσn τους 
ανταποκρίνεται στnν ανάγκn μ1ας μερfδας του αγορασηκού κο1νού να αποδράσε1 από 
τους καθnμερ1νούς nχους κα1 ης πραγμαηκότnτες που αυτοί ορίζουν σε "άλλους τόπους": 
01 "εξωηκοΓ nxo1 1κανοπο10ύν τn δtάθεσn να ταξ1δέψε1ς σε μtα μουσ1κn ετεροτοπία . που 
μπορεf ς εύκολα να τn β1ώσε1ς χωρίς καν να μετακ1νnθεf ς. Δεν είναι τυχαίο όη το Su (στα 
τουρκ1κά "νερό " ) αναγνωρίζεται ως "το soundtrack τnς Istanbu1 - μtας πόλnς που 
περ1βάλλετα1 από νερό . πόλnς του ύδατος". 11 Αυτn n σύγχρονn έμφασn στnν τοπ1κn 
μουσ1κn ως nxnηκn ετερότnτα μπορεί να κατανοnθεf μέσα στnν ευρύτερn νοοτροπία του 
κόσμου τnς ύστερnς νεωτερ1κότnτας ( n μετα-νεωτερ1κότnτας) να δώσε1 . όπως εύστοχα 
τονίζε1 ο Chris Jenl<s. "προτερα1ότnτα στn δtαφορεηκότnτα" ως ένα "τρόπο στάσnς 
απέναντ1 στnν κουλτούρα" (Jenks 1994:146). 

Μnπως αυτό σnμαίνε1 όη n λεγόμενn μετανεωτερ1κn συνθnκn υπόσχετα1 έναν κόσμο 
καλύτερο . ένα δf κα10 κόσμο: Η αναίρεσn τnς παραδοσ1ακnς δ1άκρ10nς ανάμεσα σε 
''ανώτερους" κα1 "κατώτερους" πολπ1σμούς . όπως παρατnρεί ο Jameson. εξυπnρετεί 
ακρ1βώς τn σύγχρονn 01κε1οποίnσn και χεφαγώγnσn του δtαφορεηκού στα πλαίσ1α του 
ύστερου κdππαλ10μού ( βλ. Jameson 1985:112) . Η Ανατολιl ( n άλλοτε "κατώτερn " 
μουσ1κn σε σχέσn με αυτn του πολπ10μένου κόσμου) που ορίζε 1 τnν "παγκόσμtα μουσ1κn 
γλώσσα" του Mercan Dede γfνετα1 μtα παγκόσμ1α , και μαζί ετεροτοπ1κn . Ανατολιl που 
φαίνετα1 να αντ10τέκετα1 σε ό.η τnν 1σοπεδώνε1 - τnν ψnφ1ακn μουσικn πραγμαηκότnτα. 
τον κόσμο "του μέλλοντος" - καθώς έρχετα1 σε διάλογο με αυτό και το οικε10πο1είτα1. 
Έτσι . εππελεί τnν πολπισμ1κn τnς tαυτότnτα ως ετερότnτα σε μ~α αμο1βαία δ10 -
υποκεψεν1κn δ~αδικασία: τn δtαπραγμάτευσn στα όρ10 Δύσnς και Ανατολιlς που 
δ10δραματίζεται στο συνεχές πέρασμα "ανα-μεταξύ " ( in-between) και "πέρα" από τα όρ10 
των δύο αυτών κόσμων ( βλ. Bhabha 1994: 2) .11 

01 σύγχρονο~ αναζnτnτές των εναλλακηκών "έθν1κ" nχων στα πλαίσ1α ενός 
μετανεωτερ1κού 1ifesty1e - εtκόνας του τρόπου ζωnς (που συχνά περ1γράφεται π10 
συγκεκρψένα με τον όρο new age) - στρέφονται συνnθως παράλλnλα σης εναλλακηκές 
"έθν1κ" γεύσε1ς . εναλλακηκούς τρόπους σωμαηκnς άσκnσnς κα1 χαλάρωσnς. στn 
θεοσοφία των ανατολ1κών θρnσκε1ών n στnν "έθν1κ " ενδυμασία και δtακόσμnσn . Η χρnσn 
και ίσως κατάχρnσn τnς εξω-δυηκnς αισθnηκnς . του "έθν1κ". αναφεί αυτόματα ης 
σnμασίες τnς καθώς αυτn - είτε είνα1 ο nχος του νέυ είτε ένα αντ1κείμενο λαϊκnς τέχνnς . 
είτε n σούφ1 κn κοσμοθεωρία - απογυμνώνετα1 από τnν τοπ1κότnτα τnς στο πλαίσ10 τnς 
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υπερτοπιι<nς κατανάλωσnς τnς ως αντι-κουλτούρα ( counter-culture). 
Έτσι. ο "άλλος" τοπικός nχος προστατεύεται ως αξfα που παf ρνει υπόστασn καθώς ο 

μετα-αποικιοκρατικός κόσμος φαντάζει απογοnτευμένος από τις νεωτερικές αξfες τnς 
προόδου. τnς πfστnς στον ορθό λόγο και στn δύναμn τnς επιστnμnς και τnς τεχνολογfας 
να ξnμερώσουν ένα καλύτερο αύριο. Η έμφασn στις τοπικές μουσ1κές παραδόσεις 
αρθρώνεται τελ1κά ως μ~α έκφρασn νοσταλγfας γ~α έναν κόσμο που n νεωτερ1κότnτα (ο 
1δεότοπος των "πολπισμένων" μουσικών) άφnσε πfσω. Η 1δέα τnς Ανατολrlς που 
κατασκευάζε1 n μουσικn του Mercan Dede εκφράζει ως ετεροτοπία έναν τέτο10 "άλλο 
κόσμο" - στn θέσn τnς επικράτε1ας του ορθολογ1κού . αντιπροτείνετα1 n επ1κράτε1α του 
μεταφυσ1κού κα1 του θρnσκευτικού - ο φανταστικός τόπος μ~ας νέας μουσ1κnς 
01κουμένnς εμπνευσμένnς από το σουφ1σμό. Η μουσ1κn του απομακρύνεται από τn 
νεωτερ1κότnτα χωρf ς να τnν αμφισΒnτεί - αντίθετα τnν ενσωματώνει . καθώς τελ1κά 
υ~οθετεί ένα κοινό όραμα. τnν 01κουμεν1κότnτα . " Νο1ώθε1 ", όπως σχολ1άζεται από τn Dou
blemoon. "ότι το ενοπο1nτικό πνεύμα ( τnς μουσ1κnς του) στέλνε1 ένα Βαθύ μnνυμα 
κατανόnσnς και συμφ1λίωσnς". 

Ουσ1αστικά. πρόκειται γ~α έναν ορ1ενταλ10τικό ( n μετα-οριενταλ1στικό) μουσ1κό λόγο 
που πλέον παράγεται συνειδnτά από τnν ίδ10 τnν Ανατολrl - n οποfα κεφαλαιοποιεί τον 
οριενταλ1στικό λόγο του παρελθόντος κα1 τον αναπαράγει Παρακ1νώντας τον ακροατn σε 
ένα ταξίδ1 σε 'Όούφικα ψnφιακά πεδία" (όπως το περ1γράφε1 ο συντάκτnς του Songlines) 
ο Mercan Dede δ1αχειρfζετα1 συνε1δnτά τn μυθολογία τnς Ανατολrlς . Στn συνέντευξn του 
στο περ1οδ1κό Songlines δnλώνε1 χαρακτnρ10τικά: 'Έf μαι σαν ένας περ10τρεφόμενος 
δερΒίσnς που το κέντρο του είναι n Ανατολrl . αλλά περ1στρέφετα1 σε όλο τον κόσμο".'Ετσ1 . 
ο οριενταλιστικός λόγος τnς "μουσικnς του κόσμου" ως φαινόμενο τnς μετα
απο1κιοιφατικnς συνθnκnς δ1αφοροπο1είτα1 από τον ορ1ενταλιστικό λόγο τnς 
νεωτερ1κότnτας ( βλ. Said 19 7 8 ) . Εκεί. το αντ1κείμενο αναφοράς - n Ανατολrl - παραμένε1 
συνnθως Βουβό . ο λόγος φαινομεν1κά παράγετα1 από τn Δύσn μέσα από μ~α ασύμμετρn 
σχέσn όπου n Ανατολrl συμμετέχε1 στις αναπαραστάσε1ς τnς παθnτικά . Στnν περίπτωσn 
τnς "world music" - όπως δείχνει το παράδε1γμα του Mercan Dede - n ίδ10 n Ανατολn 
φαίνεται να νοσταλγεί τον 'Όνατολfτικο" μύθο τnς : τον ανακαλύπτει εκ νέου κα1 τον 
αναπαρ10τά ως πολπισμικn ταυτότnτα που επικυρώνετα1 με τnν αίγλn ενός 1ερού προ
νεωτερικού παρελθόντος. 
Όπως και άλλοτε. το παραμύθι τnς Ανατολrlς ξετυλfγεται μέσα από έννο1ες όπως n 

μαγεfα. n ένωσn με τnν αιων1ότnτα . n υπέρΒασn. n πνευματικότnτα. n δερΒίσ1κn 
ει<στατικn περ1στροφn . ο συνα1σθnματισμός. Μόνο που στις μέρες μας - και ε1δ1κότερα 
στα πλαίσ1α του φαινομένου τnς "μουσ1κnς του κόσμου " - το παραμύθ1 αυτό γίνεται 
ταυτόχρονα κα1 το δ1αΒατnρ10 του 'Όούφ1 ταξιδ1ώτn" (όπως περ1γράφετα1 ο Mercan 
Dede) στο παγκόσμ10 πανnγύρι τnς δ10φορετικότnτας . Η συνάντnσn ετερόκλnτων 
μουσ1κών στο1χείων που περ1στασιακά πραγματώνεται στα nλεκτρονικά πλατώ του Mer
can Dede ορίζει τnν υΒριδιακότnτα τnς nχnτικnς ετερότnτας που εππελείται στn μουσικn 
του ως μ10 κοσμοπολίτικη υΒρ1δ1ακότnτα . Ως τέτοια εfναι κατάλλnλn να "εκτεθεf" στn 
σκnνn του WOMEX και να εντυπωσ1άσε1 . καθώς αναπαριστά το όνειρο για μια 
"διαφορετικn" ανθρωπότnτα. Ο οριενταλ1στικός μουσικός λόγος του Mercan Dede 
επαναφέρει νοσταλγικά τn μυστnριώδn φυσιογνωμία μιας θλιμμένnς . σαγnνευτικnς κα1 
μυστικnς Ανατολrlς που εδώ κα1 χρόνια έχει φθαρεί - αν κάποτε υπnρξε τέτο1α. Στn 
μουσικn του εππελείται μια ψnφιακά κατασκευασμένn ετεροτοπία που μετα-τοπfζε1 τnν 
Ανατολn στον "κόσμο". είναι ο nχος τnς νέας κοσμοπολfτικnς Ανατολrlς. 
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1 Επ1νοεf τον όρο το 1967. ωστόσο το σχεηκό κείμενο δnμοσ1εύτnκε πρώτn φορά το 1984 
στα γαλλ1κά. στο περ1οδ1κό Architecture - Mouνement - Continuite. Το 1986 δnμοσ1εύτnκε n 
αγγλ1κn μετάφρασn του κεψένου. 

1 Η σχεηκri με το φωνόμενο τnς "μουσ1κriς του κόσμου" β1βλ1ογραφία είνω εκτενriς. Ενδε1κηκά. 
Βλ. Frith ( 1989) . Erlmann ( 1993. 1996. 1998) , Garofallo ( 1993). Manuel ( 1993) . Feld 
( 1994) . Guilbault ( 1993. 1997) , Taylor ( 199 7) , Bohlman ( 2002 α κω β ) . Γ1α ένα κρ1ηκό 
σχολιασμό τnς σχεηκriς β1βλ1ογραφίας βλ. Stokes 2 004. 

101 δnμοσ1ογραφ1κές μουσ1κοκρπ1κές γ10 τn μουσ1κri του Mercan Dede δnμοσ1εύοντ01 στnν 
ιστοσελίδα τnς εταφείας Doublemoon. www.doublemoon.eom.tr/ en/ news. Βλέπε. επίσnς, τnν 
προσωπ1κri 10τοσελίδα του καλλπέχνn www.mercandede.com/md/EN/indeχ.html (τελευταία 
πρόσβασn σης 13/ l l/2005) . 

'Το πραγματικό όνομα του εfνω Arkin Icali. Δανείστnκε το όνομα Mercan Dede από τον riρωα 
ενός τουρκ1κού μυθ1στορriματος. "Dede" σnμαίνε1 στα τουρκικά "παππούς" κω παραπέμπει σε ένα 
πρόσωπο που εμπνέε1 το σεβασμό κω χρnσψοπο1είτ01 επιπλέον γ10 τους μυnμένους στα δερβίσ1κα 
τάγματα. 

1 Είν01 χαρακτnρ10ηκό όη n δεύτερn δ10κογραφ1κri παραγωγri του έχει το γεVΙκό τίτλο Journeys 
σf a DeΙΎish ( Golden Horn Records. San Francisco. 1 9 9 9 ) . Ο συντάκτnς του περ10δ1κού Folk Roots 
σnμε1ώνε1 ότι 01 στίχο~ του έχουν "λατρευηκό ύφος" κω τα κομμάτια του ε!να1 "αφούμενα 
δ1αλογ10τικά". Γ1α τnν εφnμερίδα Die Zeit ε{νω ένας "punk με πνευμαηκά ενδ1αφέροντα". Ο ίδ10ς 
σχολ1άζε1 : 'Ό σούφ1 πο1nτriς Ρουμί λέε1 κάτι πολύ όμορφο: αν είσω παντού. δεν είσω πουθενά. Αν είσω 
κάπου . είσω παντού. Το δ1κό μου 'κάπου ' είνω n καρδιά μου. Προσπαθώ να τnν καταλάβω" ( βλ. το 
β10γραφ1κό του σnμείωμα τnν 10τοσελ!δα τnς Doublemoon). 

60 Mercan Dede έχει εμφανιστεί στα σnμανηκότερα μουσ1κά φεστιβάλ όπως το Globalfest στn 
Νέα Υόρκn. το WOMEX ( World of Music Εχρο) στοΈσσεν και το Montreux Jazz Festiνal . 

1 Βλ. τn μουσ1κοκρ1τικri στο περ10δ1κό Songlines. 
8Ανάμεσά τους εταφείες που ε1δ1κεύοντ01 στnν προώθnσn τnς τότε λεγόμενnς "roots music" 

( τοπ1κri λαϊκri μουσ1κri. 01 μουσικές "ρίζες" μ~ας περ10χriς). 
9Γ10 το Hutcheon. το παράδοξο στn μετα-νεωτερ1κri συνθriκn εντοπίζετω στο γεγονός ότι . 

μολονότι ανατρέπει τnν παραδοσωκri δ1άκρ10n μεταξύ "υψnλού" κω "χαμnλού" πολπ10μού. 
ουσωσηκά τn νομψοπο1εί ( βλ. Hutcheon 1989:1 5). 

100 Mercan Dede μεγάλωσε σε ένα χωρ1ό τnς Ανατολίας κω αργότερα σπούδασε φωτογραφία 
στnν Istanbul. Ιεκ!νnσε τn μουσ1κri του σταδ10δρομία στο Saskatoon του Καναδά. όπου βρέθnκε να 
σπουδάζε1 πολυμέσα κω σriμερα n έδρα του είνω το Montreal. Εκεί γνώρ10ε αρχ1κά εππυχ!α μαζί 
με το σχriμα Secret Tribe κω στn συνέχε10 έγινε δnμοφ1λriς και στnν Τουρκία. Η μουσ1κri του πορεία 
ενσωματώνε1 παραδειγματικά τn δ1αδ1κασία σύγκλ10nς "Ανατολriς-Δύσnς" που ευαγγελίζετα1 το έργο 
του. Είνω ο χαρ10μαηκός καλλπέχνnς από τnν 'Άνατολri" στον οπο!ο δ!νετα1 χώρος στn "Δύσn" γ10 
να αναπτύξει κω να εκφράσε1 τn χαρ1σματ1κri μουσ1κότnτα του κω να επ1κο1νωνriσε1 τελικά με τον 
"κόσμο" επ1στρέφοντας έτσ1 - ως κοσμοπολίτnς μουσ1 κός - στον τόπο από όπου ξεκίνnσε. Καθώς 
συνταφ1άζε1 τnν nλεκτρον1κri μουσ1κri πραγματικότnτα με τους "ανατολικούς" riχους. κατασκευάζε1 
τn μουσ1κri ταυτότnτα του ως αυτri του σύγχρονου "δυτικού ανατολίτn" . Σε αυτri τn βάσn. n μουσ1κri 
του πορε!α κω το έργο του μπορούν να κατανοnθούν ως n αναπαράστασn του τρόπου που 
δ1ευθετείτ01 n σχέσn του τοπ1κού με το 01κουμεν1κό στα πλα!σ10 τnς μετα-απο1κ1οκραηκriς 
συνθriκnς. 

JJ Bλ. www.doublemoon.com.tr / en/ album_ info. 
11Σχεηκά με τις αναπαραστάσεις τnς τοπ1κriς μουσ1κriς ως "άλλου" βλ. Bohlman κα1 Radano 

(2000) . Born κω Hesmondhalgh (2000). 

ΜΟΥΣΙΚΗ Ι 7 
ΗΧΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ 



Βιβλιογροφίο: 

Bhabha. Homi. 1994: The Location of Culture. ΝΥ, London: Routledge. 
Bohlman. Philip. 2002α: World Music. Α Veιy Short Introduction. Oxford: Oxford Univ. Press. 
~. 2 Ο Ο 2 Β: 'World Music at the End of ΗistοιγΌ Ethnomusicology, Vol. 4 6 ( 1 ) . σελ.1-3 2. 
Bohlman. Philip κα1 Radano. Ronald ( επψ.). 2000: Music and the Racial Imagination. 
Chicago: Univ. of Chicago Press. · 
Born. Georgina κα1 Hesmondhalgh. David ( επψ . ) . 2 Ο Ο Ο: Western Music and its Others. Dif
ference. Representation and Appropriation in Music. California: Univ. of California Press. 
Erlmann. Veit. 1993: The Politics and Aesthetics of Transnational MusicsΌ The World of 
Music. Vol. 3 5 ( 2 ) . σελ. 3-1 5. 
--. 1996: The Aesthetics of the Global Imagination: Reflections on World Music in the 
1990sΌ Public Culture. Vol. 8. σελ. 467-487 
--. 19 9 7: Ίnterpreting World Music: Α Challenge in Τheοιγ and PracticeΌ Popular Music. Vol. 
16 ( 1 ) . σελ. 31 -4 4. 
--. 1998: 'Ήοw Beautiful is Small?' Music. Globalization and the Aesthetics of the LocalΌ Year
book for Traditional Music. Vol. 2 Ο. σελ. 12-2 1. 
Foucault. Michele. 1986: Όf Other SpacesΌ Diacritics. ( Spring) . σελ. 2 2-7 . 
Frith. Simon. 1989: World Music. Politics and Social Change. Manchester: Manchester Univ. 
Press. 
Garofalo. Reebee. 1993: 'Whose World. What Beat: the Transnational Music Industιγ. Iden
tity-and Cultural ImperialismΌ World of Music. Vol. 3 5 ( 2). σελ. 16-3 2. 
Guibault. Jocelyne. 1993: Όn Re-defining the Local Through World Music'. World of music. 
Vol. 35 ( 2 ). σελ. 33-47. 
Hutcheon. L.. 1989: The Politics of Postmodernism. London: Routledge. 
Jameson. Fredric. 1985: 'Postmodernism and Consumer Society'. στο Postmodernism and 
Its Discontents. Theories. Practices. επψ. Α. Kaplan. New Υ ork: Verso. σελ. 13-29 
Jenl<s. Chris. 1994: 'Culture and PostmodernismΌ στο Postmodernism: Critical Concepts 
(Vols 4). επψ. Victor Ε. Taylor κα1 Charles Ε. Winquist. London: Routledge. 1998. σελ. 
Lipsitz. George. 1994: Dangerous Crossroads: Popular Music. Postmodernism and the Poet
ics of Place. ΝΥ: verso. 
Manuel. Peter. 1993: Cassette Culture: Popular Music and Technology in North India. Chica
go: Univ. of Chicago Press. 
Said. Edward. W .. [1978] 1996: Οριεvταλισμός. μετ. Φώτnς Τερζάκnς. Αθnνα: Νεφέλn. 
Soja. Edward. 199 5: Ήeterotopologies: a Remembrance of Other Spaces in the CitadeHA'. 
στο Postmodern Cities and Spaces. επψ. Sophie Watson κα~ Katherine Gibson. Oxford: Black
well. σελ. 15-34. 
Stokes. Martin. 2 004: 'Music and the Global OrderΌ Annual Review of Anthropology, Vol. 3 3. 
σελ. 4 7-7 2. 
Taylor. Timothy, 1997: Global Pop: World music. World Markets. ΝΥ: Routledge. 

ΜΟΥΣΙΚΗ Ι Q 
ΗΧΟΣ & \. 1 

ΤΟΠΟΣ -



Φωνn, 
, 

κοσμος 

Ι<Οt 
, 

εμπε1ρ1α: 

γλώσσα κ01 

περ1Βάλλον στnν 

εθνογραφία 

τnς Παπούα 

Νέας Γ ουϊνέας 

Πόνος Ποvόπουλος 

Τ μnμα Κοινωνικnς 

Ανθρωπολογίας. 
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Η φωνn ως σωμαηκn εμπειρία και αιωυσηκό 
περιβάλλον έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνω 
αντικείμενο μελέτnς πολλών και διαφορεηκών 
γνωσηκών πεδίων. θα αναφερθώ επιγραμμαηκά σε 
ορισμένα απ' αυτά και . στn συνέχεια . θα 
επικεντρώσω τnν προσοχn μου σε μια εξειδικευμένn 
συζnτnσn. με σnμαντικές όμως προεκτάσεις. που 
πραγματοποιείται τnν τελευταία δεκαετία μεταξύ 
ορισμένων εθνογράφων τnς Παπούα Νέας Γ ουϊνέας . 
γύρω από ης σχέσεις γλώσσας και περιβάλλοντος. 
φωνnς και κόσμου. 

Η εμπειρία τnς φωνnς . τnς φωνnς μου αλλά και 
τnς φωνnς του άλλου. είναι μια εμπειρία γλωσσικnς 
επικοινωνίας. Ως nχnτικn -ακουστικn εμπειρία . 
ωστόσο. υπερβαίνει τnν αναφορικn και κοινωνιο
εκφρασηκn διάστασn τnς γλωσσικnς επικοινωνίας 
καθαυτnς. Αναγνωρίζω ης φωνές των οικείων μου 
με μεγάλn ευκολία. ακόμα και αν δεν ης έχω 
ακούσει για χρόνια. Ακόμα και αν τα άλλα φυσικά 
τους χαρακτnρισηκά έχουν αλλάξει με το χρόνο . n 
φωνnηκn ταυτότnτα παραμένει αναλλοίωτn . n 
τουλάχιστον εξαιρεηκά σταθερn . Μέσω τnς φωνnς. 
δεν αναγνωρίζω μόνο . αλλά και ταξινομώ. ιεραρχώ 
και οριοθετώ τους άλλους. Η φωνn δnλώνει τnν 
καταγωγn . το φύλο. σε αρκετές περιπτώσεις τnν 
nλικία. Συνnθίζουμε να πιστεύουμε όη δnλώνει 
ακόμα ης κρυφές προθέσεις του ομιλούντος. αλλά 
και στοιχεία του χαρακτnρα του. του εσωτερικού 
του είναι. Η φωνn μάς αποκαλύπτει . 

Σε μια πρόσφατn μελέτn πολιτισμικnς ιστορίας 
με θέμα τnν εγγαστριμυθία . ο Steνen Connor 
αναφέρεται ειδικά στα προβλιlματα που θέτει το 
φαινόμενο τnς αποσυνδεδεμένnς φωνnς. Ποιος από 
μας δεν έχει νιώσει αμnχανία n ακόμα και δυσφορία 
στο άκουσμα τnς φωνnς του nχογραφnμένnς: Ενώ οι 
φωτογραφικές απεικονίσεις μας συχνά ερεθίζουν 
τον ναρκισσισμό μας. οι nχογραφnσεις τnς φωνnς 
μας φαίνεται να αποσπούν από μας κάη που 
φαντάζει ακατανόnτο χωρίς το σώμα που το 
εκφέρει. Γιατί συμβαίνει αυτό : Τι κρύβεται πίσω από 
τn δυσκολία μας να νιώσουμε οικεία n ακόμα και να 
αναγνωρίσουμε τnν αποσπασμένn από μας φωνn 
μας: Η φωνn μου χάνεται τn σηγμn που αρθρώνεται. 
Παύει να είναι εγώ μια σηγμn μετά τnν άρθρωσn 
τnς. Επιπλέον. n άμεσn ακουσηκn εμπειρία τnς 
φωνnς μου διαφέρει από τnν άμεσn ακουσηκn 
εμπειρία οποιασδιlποτε άλλnς φωνnς . γιατί n δικn 
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μου φωνn αρθρώνετα1 εντός μου. αποτελεf μ1α άμεσn σωμαηκn εμπεφf α. n οποfα 
εμπλέκε1 ένα σύνολο οστών. μυών κ01 κ1νnσεων. που δ1αφοροπο1ούν τnν ακουσηκn τnς 
αfσθnσn γ10 μένα τον fδ10 . Η αποσωματοπο1nμένn ( nχογραφnμένn) φωνn μου nxεf στα 
αυηά μου ξένn . γ1ατf δεν αντnχεf εντός του σώματός μου . αλλά αποτελεf ασώματο σnμα. 
Εfνα1 n φωνn μου χωρfς εμένα . εfν01 n nxnηκn μου ταυτότnτα χωρf ς τnν πνοn μου . εfνα1 
ο εαυτός μου χωρfς τnν εμπεφfα του σώματός μου . Σύμφωνα με τον Steνen Connor: 'Ή 
φωνn μου έρχετ01 κ01 φεύγει Γ1α σένα. έρχετ01 από μένα. Γ1α μένα. φεύγε1 από μέσα μου. 
Ανάμεσα ο' αυτό το πnγα1νέλα εντοπfζοντ01 όλα τα προβλrlματα 1<01 01 εκπλr1ξε1ς τnς 
αποσυνδεδεμένnς φωνnς" ( Connor 2 00 0: 3). Ορ10μένες πρόσφατες μελέτες εσηάζουν. 
επfσnς . στο ζnτnμα των α1<0υσηκών παρ01σθnσεων. στnν εμπεφf α ανθρώπων που 
"ακούνε φωνές". χωρfς να μπορούν να προσδ1ορf σουν κάπο1α φυσ1κn πnγn προέλευσnς 
αυτών των φωνών.'Ενα κατά τεκμnρ10 τυπ1κό ψυχ10τρ1κό σύμπτωμα αντψετωπfζετ01 . από 
αυτές ης μελέτες. ως μ1α σύνθετn. 10τορ11<ά . κο1νων1κά κ01 πολπ10μ1κά δ1αφοροπο1nμένn 
εμπεφfα 01σθnτnρ10κnς ετερότnτας ( Blacl<n1an 2 000. Leudai- and Thomas 2 000). 

Η έννο1α του ακουση1<0ύ χώρου. όπως αυτός δ10φοροπο1εfτα1 από τον οπτ1κό . κυρfως. 
χώρο αλλά κα1 άλλους χώρους τnς αfσθnσnς κ01 τnς εμπεφfας . ε10άγετ01 από τους Car
penter κ01 McLuhan ( 1960) κ01 aποτελεf το προοfμ10 πολυποfκ1λων προβλnμαησμών 
γύρω από ης 1δ1απερότnτες των ακουσηκών εμπεφ1ών κα1 τους παράγοντες που ης 
προσδ1ορfζουν. Ορ1σμένε ς προσεγγf σε1ς εσηάζουν στα 1δ10fτερα δομ1κά κ01 
επ1κο1νων10 κά χαρακτnρ1σηκά του ακουσηκού καναλ10ύ επ1κο1νωνfας . ενώ άλλες σης 
πολπ10μ1κές κ01 κο 1νων1 κές συν10τώσες των ακουσηκών εμπεφ1ών κ01 σης 
α10θnτnρ1ακές τους συνέπε1ες. Ε1σnγούμενος τnν έννο1α του nχοτοπίου ( soundscape) . ο 
R. Murray Schafer ( 1994) επ1χεφεf να συνθέσει μεταξύ τους τα nχnηκά στο1χεfα 
καθαυτά κ01 τnν κοινων1κn κ01 πολ1ησμ1κn πρόσλnψn κ01 κατανόnσn αυτών των 
στοιχεfων. 

Ο ακοuσηκός χώρος έχε1 περιγραφεf ως ο πρωταρχικός ψυχ1κός χώρος. το 
θεμελ1ώδες ψυχικό περfβλnμα του βρέφους . που συγκροτεfτ01 τόσο από ης φωνές των 
οικεfων προσώπων κα1 ε1δ1κότερα τnς μnτέρας. όσο κα1 ης φωνnσε1ς του fδ1ου του 
βρέφους. τα κλάματα. ης κραυγές κα1 όλες ης άλλες nχnηκές επ1κο1νων1ακές 
ανταποκρfσε1ς προς τα ερεθfσματα του περ1βάλλοντος . Το nχnτ1κό περfβλnμα. κατά τον 
Didier Anzieu. μας προστατεύε1 από το περ1βάλλον. αλλά κα1 μας συνδέε1 με αυτό. 01 nxo1 
των 01κεfων μας αλλά κ01 αυτοf του σώματός - μας εfν01 καθορ1σηκά στο1χεf α τnς 
αf σθnσnς του εαυτού μας κα1 τnς δυνατότnτάς του να αλλnλεπ1δρά με το περ1βάλλον 
( Anzieu 2003). 01 κραυγές . το κλάμα . ο θnλασμός . n φωνn τnς μnτέρας . n στομαηκn 
έλλε1ψn κ01 n στομαηκn 1κανοποf non. κ01 01 σύνθετες σχέσε1ς που αναπτύσσοντ01 μεταξύ 
τους . συνδέουν σε ένα αξεδ1άλυτο σύνολο τον nxo. το σώμα 1<01 τον κόσμο ( Connor 
2000). Η έννο1α του nχnηκού περιβλnματος έχε1 χρnσψοπο1nθεf επfσnς από 
μουσικολόγους που αντλούν έμπνευσn από τnν ψυχανάλυσn . γtα να περ1γραφεf n σχέσn 
μας με ορ1σμένους μουσ1κούς nχους . n ψυχ1κn λεπουργfα σταθερών κα1 
επαναλαμβανόμενων μουσ1κών ερεθ1σμάτων ( Schwarz 199 7). 

Η 1δέα όη υπάρχε1 μ10 πλεονάζουσα nxnηκn υλ1κότnτα στn φωνn. μ1α nxnηκn 
περfσσε1α n οποfα υπερβαfνε1 τον έναρθρο λόγο. αλλά κ01 ης κατnγορfες προσέγγ1σnς τnς 
γλώσσας. εfτε ως συστnματος εfτε ως εππέλεσnς . διαπερνά πολλές προσεγγfσε1ς. 
νεώτερες κ01 παλ01ότερες. Περ01τέρω. n ένταξn αυτnς τnς nχnηκnς υλ1κότnτας σε 
κατnγορfες όπως εξω-γλωσσ1κά/ παρα-γλωσσ1κά φ01νόμενα n άναρθρος λόγος . συνδέε1 . 
γ1α να υποβαθμfσε1 ρnτορ1κά. αυτnν τnν υλ1κn δ1άστασn του nχου με τnν υπεροχn του 
(έναρθρου) λόγου. κα1 τελ1κά του Λόγου. Σύμφωνα με τον Mladen Dolar. "υπάρχε1 μ1α 
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δ1άστασn τnς φωνnς που ανηστρατεύετα1 το ξεκάθαρο νόnμα ( self-transparency). τnν 
ουσία κα1 τnν παρουσf α ( sense. and presence): n φωνn εναντfον του λόγου ( Jogos). n 
φωνn ως το άλλο του λόγου . n ρ1ζ1κn του ετερότnτα" ( Dolar 1996: 2 4). 
Όπως το θέτε1 χαρακτnρ~σηκά ο Dolar. όλες 01 προσεγγfσε1ς γ1α τnν υλ1κότnτα τnς 

φωνnς. κατά κάπο1ον τρόπο. αντ1παρατfθεντ01 στn δομ1κn γλωσσολογfα του Saussure. υπό 
τnν έννο1α όη αντψετωπfζουν τον nχο ως παρουσfα . στnν αναλογ1κn θεηκότnτά του . κ01 
όχ1 ως κάη που νοnματοδοτεfτ01 αρνnηκά μέσω τnς δ1αδ1κασfας τnς δυαδ1κnς αντfθεσnς 
ψnφ1οπο1nμένων nχnηκών σnμάτων. Πολλές από ης φωνnηκές εκφορές που ξεφεύγουν 
από το πεδfο του γλωσσ1κού κώδ1κα έχουν γfνε1 . 10τορ1κά . αντ1κεf μενο ρ1ζ1κnς ιφη1κnς 
κα~ αντ1παράθεσnς . Επf σnς . φωνές 01 οποfες δεν κατnγορ10πο1ούντα1 με ευκολf α. που 
Βρfσκοντα1 ανάμεσα σης κο1νων1κά δ1ακρηές κατnγορfες . αντψετωπfζοντ01 με 
καχυποψfα ( Wood 1994). 01 σχεηκές εργασfες εfνα1 πολλές : αφορούν τn σχέσn λόγου 
κα~ μελωδ1κnς γραμμnς στn μουσ1κn. ης μετ01χμ1ακές φωνές . όπως αυτές των castrati. 
ης έμφυλες δ1αστάσε1ς των φωνnηκών εκφορών στnν ελλnν1κn 1<01 ρωμαϊκn αρχ01ότnτα 
( Gleason 199 4. Carson 19 9 5) . n τnν κατασκευn τnς φυλετ1κnς . θρnσκευηκnς κ01 
εθνοτ1κnς ετερότnτα(; μέσω τnς φωνnς στnν πρώψn φάσn τnς αμερ1καν1κnς 
απο1κ10κρατfας ( Rath 2003) . 'Ενα 1δ10fτερο πεδfο 10τορ1κnς έρευνας. που μας έχε1 δώσε1 
ορ1σμένες εξαφεηκές μελέτες τα τελευταf α χρόνω. εfν01 n 1στορf α των κωφών. 01 
εργασίες του Nicholas Mirzoeff κα1 του Jonathan Ree εσηάζουν στnν 10τορfα των κωφών 
κα~ τnς κώφωσnς στn Γ αλλfα κα1 τnν Αγγλf α κα1 1δ1αfτερα στnν πολπ10μ1κn σύνδεσn τnς 
κωφότnτας με το άλογο στο1χεfο ( Mirzoeff 1995. Ree 1999) . Η έντονn αντfδρασn των 
ομ1λούντων-ελλόγων υποκεψένων στο να αποδεχθούν τnν επ1κο1νων1αι<n αξfα των 
νοnμαηκών γλωσσών των κωφών κ01 n δ1αρκnς προσπάθε1ά τους να τους δ1δάξουν τnν 
ομ1λία-λόγο καταδε1κνύουν τnν μεταφορ1κn δύναμn του έναρθρου λόγου. 

Στα παραπάνω παραδεfγματα . 01 συνέχε1ες κ01 01 ρnξε1ς μεταξύ φωνnς. λόγου κα1 
κόσμου δ1απ10τώνοντ01 από δ1αφορετ1κούς μελετnτές. προερχόμενους από πο1κfλα 
γνωσηκά πεδfα. θα nθελα. στn συνέχε1α. να εξετάσω ένα ε1δ1κότερο ερώτnμα: υπάρχουν 
περ1οχές τnς γλώσσας n κα1 γλώσσες ολόκλnρες σης οποfες n nχnηκn υλ1κότnτα τnς 
φωνnς κω το γλωσσ1κό σύστnμα. n ε1δ1κότερα το φωνολογ1κό σύστnμα. να μnν 
Βρίσκοντα1 σε αντfθεσn. αλλά σε συνάφε1α κ01 συναρμογn : 

Το πρώτο πράγμα που έρχετα1 στο νου ως απάντnσn σε αυτό το ερώτnμα εfν01 ΒέΒ01α 
n ονοματοπο1fα κα1 . στn συνέχε1α . n πο1nηκn γλώσσα n. αιφ1Βέστερα. αυτό που ο Jal<0b
son έχε1 ονομάσε1 πο1nηκn λεπουργfα τnς γλώσσας. θα σταθώ γ1α λfγο σε κάπο1α 
στο1χεfα τnς προβλnμαηκnς του Jakobson. χρnσψα γ1α τnν εθνογραφ1κn παρουσfασn 
που θα ακολουθnσε1. θυμfζω όη. κατά τον Jakobson. n πο1nηι<n λεπουργfα τnς γλώσσας 
δεν περ1ορfζετ01 στον έντεχνο λόγο. αλλά χαρακτnρfζε1 όλες ανεξαφέτως ης γλωσσ1κές 
εκφορές , συμπερ1λαμβανομένων των πλέον καθnμερ1νών κ01 τετρψμένων. Στο έργο του 
Jalωbson . n σnμασfα του nχnηκού συμβολ1σμού επανέρχετ01 σε πολλά κεfμενα. Τα 
αποσπάσματα που ακολουθούν προέρχοντω από το κλασ1κό του δοκf μ1ο: Τλωσσολογfα 
κα~ πο1nηκn" . 

"Στnν αναφορ1κri γλώσσα ο δεσμός μεταξύ σnμαίνοντος 1<01 σnμωνομένου 
Βασίζετω σε συντρ1πη1<ό Βαθμό στnν κωδ11<0πο1nμένn συνάφειά το υ ς. n 
οποία συχνά. 1<αι κάπως συγκεχυμένα. χαρακτnρίζετω ως το Όυθαίρετον του 
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γλωσσικού σnμε1ου ' . [...] Ο nχnτικός συμβολισμός ε{ναι μια αναντ{ρρnτα 
αντικειμενικn σχέσn που έχει θεμελιωθε1 σε έναν φαινομενικό δεσμό μεταξύ 

διαφορετικών τρόπων αισθnσεως . ειδικά μεταξύ οπτικnς και ακουστικnς 
εμπεφ{ας" (Jakobson 1998 (1960]: 88) . 

Η ποίnσn είνα1: 

" ... ο χώρος όπου ο εσωτερ1κός δεσμός nχου -νοnματος μεταβάλλεται 
από λανθάνοντα σε προφανn κα1 εκδnλώνετα1 άμεσα. αισθnτά ι<αι 
έντονα [...]. Η πολύ άνω του μέσου όρου συσσώρευσn φωνnμάτων 
μ~ας ορ~σμένnς τάξnς n n αντ1θεηκn συνάθρο1σn δύο αντ1θέτων 
τάξεων στον nχnηκό ιστό ενός στίχου . μιας στροφnς . ενός πο1nματος . 
ενεργεί σαν 'υπόγε10 νοnμαηκό ρεύμα' [...]. Σε δύο αντιηθέμενες 
λέξεις n φωνnμαηκn σχέσn μπορεί να είναι σύμφωνn με τn 
σnμασ10λογικn αντίθεσn . όπως στα ρωσ1κά οι λέξεις / d'en'/ ' μέρα' 
κα1 / noc'/ 'νύχτα ' . με τοΌξύ φωνnεν στn λέξn που εκφράζει τn μέρα 
και το αντίστοιχο βαρύ φωνnεν στn λέξn που εκφράζει τn νύχτα. Αν 
ενισχύσουμε αυτnν τnν αντίθεσn. περιστο1χίζοντας τnν πρώτn λέξn με 
οξέα φωνnματα και τn δεύτερn με βαρέα. ο nχος θα γίνει nχώ του 
νοnματος" ( Jakobson 1998: 88-89). 

Στnν 'Έπιστολrl γ~α τους κωφάλαλους (Προς χρnσ1ν όσων ακούν και βλέπουν) ". κείμενο 
του 17 51. ο Denis Diderot γράφει: 

Τιατ{ το λόγο του ποιnτn τον διαπνέει ένα πνεύμα που κινε{ και δlνει ζωn σε 
κάθε του συλλαβn. Ποιο πνεύμα ε{ναι αυτό: Κάποτε ένιωσα τnν παρουσ{α του. 
ωστόσο ξέρω μόνο να πω ότι κάνει τα πράγματα και να λέγονται και να 
παριστάνονται συνάμα. Τnν {δια στιγμn που n νόnσn τα συλλαμβάνει. n ψυχn 
συγκινε{ται. n φαντασ{α τα Βλέπει και το αυτ{ τα ακούει και ο λόγος δεν ε1ναι 
πλέον μόνο μια αλυσ1δα από δυναμικούς όρους που παρουσιάζουν τn σκέψn 
με έντασn και ευγένεια . αλλά ε{ναι επ1σnς ένας ιστός από ιερογλυφικά. 
συσσωρευμένα το ένα πάνω στο άλλο . που τnν απεικον{ζουν. Με αυτn τnν 
έννοια θα μπορούσα να πω ότι κάθε πο1nσn ε{ναι εμβλnματικn" ( Diderot 
2002 (1751]: 7'3) . 

Στο κείμενο αυτό . ο Diderot. ανάμεσα σε άλλα . ασκεί κριτικn σε όσους υποστnρίζουν 
όη ο πο1nηκός λόγος είνα1 δυνατόν να μεταφραστεί από τnν μία γλώσσα στnν άλλn· 
φέρνει παραδείγματα από τnν αρχαία ελλnν1κn . τn λαηνικn και τn γαλλικn ποίnσn γ~α να 
καταδείξει τn στενn συνάφεια του ποιnηκού νοnματος και τnς πο1nηκnς έκφρασnς. ενώ 
εσηάζε1 ιδιαίτερα στο επίπεδο τnς λέξnς και του φωνnηκού συμβολισμού. Συγκρίνει 
μάλιστα μεταξύ τους ης διαφορεηκές γλώσσες σης οποίες αναφέρεται. και εντοπίζει 
επαρκέστερες αναλογίες nχου και νοnματος σε ορισμένες περιπτώσε1ς απ' ό ,τι σε άλλες. 
θα απομονώσω. από τα πάμπολλα παραδείγματα που φέρνει ο Diderot σε αυτό το 
κείμενο . δύο αποσπάσματα. το πρώτο από τονΌμnρο και το δεύτερο από τον Βιργίλιο . τα 
οποία ελπίζω να αρκούν για να σας μεταφέρουν το πνεύμα του συγγραφέα. Αναφερόμενος 
στο ομnρικό nμ10τίχ10: ''μέγαv δ · εi\έi\ιξεv Όi\υμποv ·: αναφέρει: " ... σης δύο πρώτες 
συλλαβές του ελέλ1ξεν νιώθουμε τον Όλυμπο να σειέται · ο όγκος και ο θόρυβος του 
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Ολύμπου εικονογραφούνται στις τελευταfες συλλαβές του μέγαv και ελέλιξεv. καθώς και 
ολόκλnρn n [τnν] τελευταfα λέξn Όλυμποv. [...] Στο ελέλιξεv Όλυμποv. n επανάλnψn του λ 
εγείρει τnν ιδέα του τραντάγματος" ( Diderot 2002: 79 ) . Ανάλογες "ιερογλυφικές αξfες". 
nχnτικούς συμβολισμούς. εντοπfζει και στα λατινικά . Ακούστε πώς ερμnνεύει δυο στfχους 
του Βιργιλfου { (Αινειάδα . ΙΧ. 4 3 6-4 3 7 ) : lassove papavera collo/ Demisere caput. pluvia 
cum forte gravantur [σαν παπαρούνα που έγειρε/ το κεφάλι τnς απ' τn Βροχn που 
πέφτει]}. 

"Τnν ίδ10 έκπλnξn θα ένιωθα αν έβλεπα αυτούς τους στίχους να προβάλλουν. 

επειδrl κάποια γράμματα θα ρίχνονταν με μlα τυχαία σεφά . όπως κ1 αν 

έβλεπα να μεταφέρονται σε μια μετάφρασn όλες ετούτες οι 1ερογλυφ1κές 

αξίες : [...] ο αδύναμος μίσχος τnς παπαρούνας . lassoνe papaνera collo' και το 
demisere caput. και το graνantur που ολοκλnρώνουν τον πίνακα. Το demis
ere είναι το ίδ10 αδύναμο με το μίσχο ενός λουλουδωύ · το graνantur έχε1 το 

ίδ10 Βάρος με τον κάλυκα αυτού του λουλουδ1ού γεμάτου Βροχn. Το collap
sa δείχνε1 αγωνία και πτώσn. Το ίδ10 δlπλό 1ερογλυφι κό ενυπάρχε1 και στο 

papaνera . 01 δύο πρώτες συλλαβές κρατούν το κεφάλ1 τnς παπαρούνας 
ορθό . ενώ 01 δύο τελευταίες γέρνουν" ( Diderot 2 Ο Ο 2: 7 7 ) . 

Οι υποθετικές συγκρfσε ι ς του συγγραφέα με άλλες γλώσσες εfναι συχνα εντονα 
αξιολογικές. Έτσι. αναφερόμενος στο παραπάνω απόσπασμα του Βιργιλfου {και σε 
ορισμένους ακόμα στfχους του . που εδώ παραλεfψαμε για λόγους συντομfας) . εκδnλώνει 
τnν προτfμnσn του για τις συμβολικές-nχnτικές δυνατότnτες τnς γλώσσας του Ομnρου : 
''Είμαι σχεδόν Βέβαιος ότι ο Όμnρος θα εfχε Βάλει στο τέλος του στfχου του μια λέξn που 
θα άφnνε στα αυτιά μου τον nχο του πριονιού n θα ζωγράφιζε στn φαντασfα μου τnν 
απαλrl πτώσn τnς κορυφnς ενός άνθους" ( Diderot 2 Ο Ο 2: 7 8 ) . 

Ο κατάλογος των στοχαστών που έχουν ασχολnθεf με τις σχέσεις nχου και σnμασf ας 
στn γλώσσα εfναι τεράστιος από τον πλατωνικό Κρατύλο έως τn σύγχρονn φιλοσοφfα. 
επανέρχονται σταθερά ορισμένα θεμελιώδn ερωτnματα. τα οποfα. όπως θα δούμε 
παρακάτω . οργανώνουν και τον προΒλnματισμό των εθνογράφων τnς γλώσσας και του 
rixoυ. θα nθελα να κλεfσω αυτnν τnν ενότnτα παραθέτοντας μια σελfδα από το ΒιΒλfο του 
Gaston Bache1ard 'Το νερό και τα όνειρα". Το ιδιαfτερο ενδιαφέρον τnς για μας εστιάζεται 
στο συσχετισμό που επιχειρεf εδώ ο συγγραφέας μεταξύ των nχων του νερού και των 
riχων τnς γλώσσας . ένα στοιχεfο με ιδιαfτερn Βαρύτnτα στις εθνογραφικές προσεγγf σεις 
που ακολουθούν: 

" Κατά τn γνώμn μας . υπάρχε1 λο1πόν μέσα στnν πο 1nηκn δραστnρ1ότnτα ένα 

είδος εξαρτnμένου αντανακλασηκού · παράδοξο αντανακλαστικό γ1ατί έχε1 

τρε1ς ρίζες: συνδυάζε1 ης οπτ1κές . ης ακουσηκές κα1 τις φωνnηκές 

εντυπώσε1ς. Κ1 n χαρά τnς έκφρασnς είναι τόσο μεγάλn που . τελ1κά. είναι n 
φωνnηκn έκφρασn που σnμαδεύε1 το τοπίο με ης κυρίαρχες "π1νελ1ές" τnς . 

Η φωνn πρ0Βάλλε1 οράματα. Χείλn κα1 δόντ10 παράγουν τότε δlαφορεηκά 
θεάματα . Υπάρχουν τοπία που συλλαμβάνονται με ης γροθιές και τα δόντια ... 
Υπάρχουν τοπία δίχειλα. τόσο απαλά. τόσο καλά. τόσο εύκολα να 

προφερθούν... Ιδιαίτερα. αν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε όλα τα 
ονόματα που έχουν υγρά φωνnματα. θ ' αποκτούσαμε . τελείως φυσικά. ένα 
υδάηνο τοπίο. Αντίστροφα. ένα πο1nηκό τοπίο εκφρασμένο από έναν υδάηνο 
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ψυχ10μό . από το ρnμα των νερών. π1άνε1 πολύ φυσ1κά τα υγρά σύμφωνα. Ο 
nχος. ο αρχ1κός nχος. ο φυσ1κός nχος - δnλαδr1 n φωνn - Βάζε~ τα πράγματα 

στn θέσn τους. Η άρθρωσn κυρ10ρχεf στn ζωγραφ1κn των αλnθ1νών 
πο1nτών" (Bachelard 1985: 196 .'Εμφασn στο πρωτότυπο). 

Το παράδε1γμα που φέρνε1 στn συνέχε1α ο Bachelard αναφέρεται στnν 
nxnηκn δ~άστασn των ονομάτων των λουλουδ1ών και τnν πο1nηκn 
τους χρnσn: 

'Ή γλαδ1όλα πnρε τ' όνομά τnς - οπτ1κά. παθnηκά - από τnν γκλα1Β 
( ρομφαfα) . Εfναι ένα σπαθf που δεν το μεταχεφfζοντα1 . που δεν κόβει ένα 
σπαθf που n αιχμn του εfναι τόσο λεπτn. τόσο ιωλογραμμένn αλλά και τόσο 
εύθραυστn . που δεν τρυπάει. Το σχnμα του δεν ανnκε1 στnν πofnσn του 
νερού. Ούτε το χρώμα του. Αυτό το εκθαμΒωηκό χρώμα εfναι ένα χρώμα 

ζεστό. εfναι μ10 φλόγα τnς κόλασnς. Η γλαδ1όλα σε μερ1κές χώρες 

ονομάζεται "φλόγα τnς κόλασnς". Ουσ1αστ1κά. τέλος. δεν τn συναντάμε ποτέ 
κατά μnκος του ρυακ1ού. Όταν τραγουδάμε όμως . n πραγμαηκότnτα έχε1 
πάντα άδ1κο. Η όρασn δεν κυβερνάει n ετυμολογfα δεν σκέπτεται. Το αυτf 
επ1θυμεf να ονοματfζε1 με λουλούδ1α. θέλε~ αυτό που αξ1ώνε1 ν' ανθfζε1. ν' 
ανθfζε1 άμεσα. μέσα στο λεξ1λόγ10. Η απαλότnτα του χρώματος χρε1άζεται 1<1 
αυτn ε~κόνες γ10 να αναδε1χθεf. Ακούστε: n γλαδ1όλα εfναι ένας 1δ10fτερος 
στεναγμός του ποταμού . ένας σύγχρονος αναστεναγμός μέσα μας . με μ1α 

ελαφρ1ά. πολύ ελαφρ1ά θλfψn που απλώνεται και κυλάε1 και δεν αναφέρεται 

π10. Η γλαδ1όλα εfναι ένα nμ1πένθψο ένδυμα του μελαγχολ11ωύ νερού. Απέχε1 
πο.λύ από του να εfναι εκθαμΒωηκό χρώμα που θυμάται . που ιωθρεφτfζεται . 
εfναι ένας ελαφρός λυγμός που ξεχνάμε . 01 "υγρές" συλλαβές μαλακώνουν 

και παρασύρουν ε~κόνες σκυμμένες γ10 ένα λεπτό πάνω σε μ10 παλ1ά 
ανάμνnσn. Προσδfνουν κάπο1α ρευστότnτα στn θλfψn" ( Bachelard 1985: 
196-197). 

Το ζnτnμα των σχέσεων nχου . γλώσσας και ποίnσnς έχε~ αποτελέσε1 αντικείμενο 
ιδιαfτερου προβλnμαησμού για ορισμένους εθνογράφους τnς Μελανnσfας. οι οποίοι έχουν 
εργαστεf ερευνnηκά σε πολιτισμούς του τροπικού δάσους τnς Παπούα Νέας Γ ουϊνέας. 
Αναφέρομαι σης εργασfες του Alfred Gell για τους Ουμέντα . του Steνen Feld για τους 
Ι<αλούλι και του James Weiner για τους Φόι. Ι<αι οι τρεις αυτο f μελετnτές αποδfδουν 
1δ1αfτερn σnμασfα στο ρόλο του φυσικού περιβάλλοντος στn διαμόρφωσn των 
αισθnτnριακών και αντιλnπτικών τρόπων των πολιτισμών που μελετούν- μοιράζονται. 
επfσnς . ένα κοινό ενδιαφέρον για ης σχέσεις γλώσσας και κόσμου, που βρfσκει τις 
φιλοσοφικές αφετnρfες του στον Μπερξόν ( Feld). τον Μερλώ-Ποντύ ( Feld. Gell . Weiner) 
και τον Χάιντεγγερ ( Weiner). Από τους τρεις, ο Alfred Gell εfναι εκεfνος που έχει 
επιχεφnσει να γενικεύσει κα1 να θεωρnηκοπο1nσε1 τα ευρnματα κα1 ης ερμnνεfες και των 
τρ1ών τους . αναπτύσσοντας έναν προβλnμαησμό γύρω από αυτό που ονομάζε1 ''γλώσσα 
του δάσους". 

Ο Gell υποστnρfζε1 όη όλο~ οι πολιτ~σμο f του τροπ11<0ύ δάσους έχουν κο1νά 
χαρακτnρ~σηκά σε ό .η αφορά τον α~σθnτnριακό τους προσανατολ1σμό. Η 1δ1αfτερn 
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σnμασία τnς ακοnς γ1α τnν καθnμερ1νότnτα τnς ζωnς στο τροπ1κό δάσος μπορεf. κατά 
τον Gell. να εξnγnσε1 πολλά από τα κο1νά χαρακτnρ1σηκά των πολπ1σμών κα1 των 
κο1νωνιών που ζουν σ' αυτό. Επ1πλέον. έχει υποστnρίξει όη 01 πολπ1σμοί του τροπ11<0ύ 
δάσους μοφάζοντα1 ορισμένα κοινά χαρακτnρισηκά σε ό.η αφορά τnν ποιnηκn τους 
φαντασία. τnν έκφρασn των συνα1σθnμάτων κω τnς κο1νων1κότnτας . αλλά κα1 τn μορφn 
τnς γλώσσας τους. Το χαρακτnρισηκότερο ίσως από αυτά τα γλωσσικά χαρακτnρισηκά 
είναι ο φωνολογικός ε1κονισμός. ο οποfος αναφέρεται σε κάποιου εfδους μn αυθαfρετn 
σχέσn μεταξύ των λέξεων ( κω ε1δικά των φωνnμάτων τους) κω των πραγμάτων στα 
οποία αυτές αναφέροντω . Ο Gell ερμnνεύει τn Βαρύτnτα που φαfνετα1 να έχε1 ο 
φωνολογ1κός ε1κονισμός σης γλώσσες των πολπισμών του τροπ1κού δάσους με Βάσn τnν 
κυριαρχία τnς αι<0nς στnν 01σθnτnρ1ακn τους εμπεφfα: 

" ... n γλώσσα Ουμέντα . καθώς και άλλες παρόμο1ες γλώσσες . εfνα1 

φωνολογ1κά απειιωνιστικn. επειδrl αναιωλεf μlα πραγματικότnτα που n fδ1α 
'ακούγεται ' και πλάθεται από τn φαντασfα μέσω του ακουστικού κώδ11<0. ενώ 

γλώσσες όπως τα αγγλ1κά εfνα1 μn-απεικον1στικές . επε1δrl ανακαλούν μlα 

πραγματικότnτα που Όράται' κα1 πλάθετα1 από τn φαντασfα μέσω του 
οπτιιωύ κώδ11ω " (Gell 1995: 245). 

Η προβλnμαηκn του Gell αντπίθετω σε ορισμένες από ης θεμελιώδεις αρχές τnς 
σύγχρονnς γλωσσολογfας ( ε1δικότερα τnν αρχn του αυθαf ρετου χαρακτnρα του 
γλωσσικού σnμεf ου) κω . υπ' αυτnν τnν έννοια. εfνω μία από ης πλέον αμφ1λεγόμενες 
αλλά και προκλnηκές γ~α περαπέρω δ1ερεύνnσn συμβολές τnς ανθρωπολογικnς 
βιβλιογραφίας περf nχου. Ωστόσο. n προβλnμαηκn περf φωνολογικού εικονισμού δεν 
πρέπει σεκαμιά περfπτωσn να θεωρnθεf όη εντοπfζει κάπο1ες σταθερές σχέσε1ς μεταξύ 
nχου και σnμασfας. καθώς αυτές δ~αμεσολαβούντω από μ~α ποικιλία πολιησμικών 
προσδιοριστικών στοιχεfων. 

Ο Gell περιγράφει τον κόσμο των Ουμέντα με nχnηκούς/ ακουσηκούς όρους . ως ένα 
έναρθρο τοπfο. συνδέοντας τnν άρθρωσn μέσα στο στόμα με το φυσ1κό κω κοινωνικό 
περιβάλλον: 

"θα μπορούσε ιωνεfς πράγματι να φανταστεf τον κόσμο/ το τοπfο των 

Ουμέντα σαν μlα σεφά από χαρτογραφnσε1ς ανάμεσα σε έναρθρες 
χειρονομfες . συλλαΒ1κές μορφές διαμορφωμένες μέσα στn στοματικn 
ιω1λότnτα (μικρόκοσμος) κα1 τον μακρόκοσμο που αποτελεf το σώμα. 
κοινωνικές σχέσε1ς δlαμεσολαβnμένες από το σώμα . και άλλες φυσ1κές 

μορφές . ιδιαfτερα δέντρα . καθώς και τον περιι<λεfοντα φυσικό περιβάλλοντα 

χώρο. Η στοματιι<n ιωιλότnτα ( n οποfα 1κανοποιεf τόσο φωνnτικές όσο και 
γευστ1κές λεπουργfες . εκπέμπει και δέχετα1) εfναι ένα τοπfο από μόνn τnς. 
αλλά όχι ένα στάσψο τοπfο. Με το να κ1νεfται και να αλλάζε1 μορφn. με το να 
μετασχnματfζετα1 n fδια από μέσα . οι δlάφορες θέσε1ς-τnς αντ10το1χούν σε 

ιδ1αfτερους φυσικούς και κοινωνικούς φορεfς: συστολrl και καταστολrl . πάνω 
και κάτω. κεντρ1κότnτα 1<01 απόστασn " ( Gell 199 5: 2 4 Ο). 

θα παραθέσω μερικά εθνογραφ1κά παραδεfγματα από τn μελέτn του Gell. γ~α να γfνε1 
σαφnς ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τn σχέσn έναρθρου nχου 1<01 εμπεφfας. Η 
γλώσσα των Ουμέντα . κατά τον Gell. αποτελεf τnν 1δανικn έκφρασn τnς σχέσnς των 
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λέξεων με τον κόσμο. όπως αυτn δ~ατυπώνεται στn φ1λοσοφfα του Μερλώ·Ποντύ. Ο 
φωνολογ1κός συμβολ~σμός των Ουμέντα στnρfζεται σης εξnς βασ1κές nχnηκές 
κατnγορ1οποιnσεις: Τα οδοντ1κά σύμφωνα {που παράγονται στο μπροσηνό μέρος τnς 
στοματ1κnς κο1λότnτας) συνδέονται με τnν κεντρικότnτα ( edi = άντρας . edie = μέσον. 
edtodna = αρσεν1κό/ κεντρικό nμιφύλ10). ενώ τα υπερωικά σύμφωνα (που παράγονται 
στο πf σω μέρος τnς στομαηκnς κο1λότnτας) συνδέονται με τnν περιφερειακότnτα ( agwa 
= γυναfκα. aga = αυτf. agea = μπράτσο/ κλαδf. agwatodna = θnλυκό/ περιφερειακό 
nμ1φύλ10). Η βασικn αυτn διάκρ~σn λειτουργεf παράλλnλα με μ~α άλλn. n οποfα θέτε1 σε 
αντιπαράθεσn τα έρρινα εμπρόσθια δ1χε1λικά κα1 τα οδοντ1κά. που προσδιορfζουν τα 
"μαλακά" θρεπτικά/ γευσηκά αντ1κεfμενα και εμπειρfες ( mo = φρούτο . mol = κόρn. 
γυναικεfος κόλπος). προς τα άφωνα ( hard) πfσω σύμφωνα. που συνδέοντα~ με σκλnρά 
( hard) αντ1κεf μενα { ke = κόκαλο). και τα υπερωικά προστρ1βόμενα . που συνδέονται με 
τnν αnδfα ( ehe). 

"Τα λεξnματα των Ουμέντα σχnματίζονται συνnθως από στοιχεία 

μορφnμάτων. το καθένα από τα οποία μπορεί να εντοπιστεί σε ποικίλους 
συνδυασμούς. Έτσι . για παράδειγμα. μια οντότnτα που συνδυάζει . ας πούμε . 

τnν κεντρικότnτα/ αρρενωπότnτα με τnν αnδιαστικότnτα. πρέπει να 

συνδυάζει ένα στοιχείο που χαρακτnρίζει ένα από τα οδοντικά σύμφωνα με 
ένα στοιχείο που χαρακτnρίζει ένα από τα υπερω1κά προστριβόμενα. Μια 
τέτοια οντότnτα προσδιορίζεται εύκολα · πρόκειται για το είδος του 
τυφλοσκώλnκα [ .. .]. που ζει στις κουφάλες των γέρικων φοινικόδεντρων. 
τρώγοντας τα μυρμnγκια που συνnθως βρίσιωνται εκεί. Το όνομα αυτού του 

πλάσματος . το οποίο οι Ουμέντα φοβούνται υπερβολικά . είναι e/iehe [ .. . ] . Το 
όνομα eliehe αποτελείται από τα συνθετικά e/i · ehe · το e/i είναι μια 
παραλλαγn του edi (με αντικατάστασn του οδοντικού κλειστού συμφώνου 
από τον αντίστοιχο μεταβατικό φθόγγο) . στο οποίο προστίθεται το ehe. το 
οποίο έχουμε nδn συναντnσει. Το eliehe είναι κάτι περισσότερο από ένα 
ουδέτερο φωνnτικό σnμείο. είναι μια 'χειρονομία ' n οποία σκιαγραφεί το 
αντικείμενό τnς στον έναρθρο χώρο. που χαρτογραφείται ταυτόχρονα στον 

κοινωνικό και τον συναισθnματικό χώρο" ( Gell 19 9 5: 2 4 0·2 41 ) . 

Ας δούμε ( n μάλλον ας ακούσουμε) άλλο ένα παράδειγμα. Ένα πολύ συνnθ1σμένο 
χαρακτnρ~σηκό τnς περ10χnς των Ουμέντα εfναι κάπο1ες λψνούλες. γνωστές ως pwiob. 
οι οποfες σχnματfζονται στα σnμεf α όπου αναβλύζουν πnγές από το βράχο. 

"Μια τέτοια λιμνούλα αποτελείται από ένα στενό πέρασμα μέσα από το οποfο 
αναβλύζει το νερό (με μικρn πfεσn) και τnν ίδια τn λιμνούλα. που 
φουσκώνει γύρω του. Ως έναρθρn χειρονομfα . το pwiob έχει δύο μέρn . pwi 
· ob. Το pwi ανnκει σ' εκείνn τnν κατnγορία λέξεων που όλες τους 

υποδnλώνουν ανάπτυξn προς τα πάνω wi = κολοκύθα (σύμβολο ανάπτυξnς 
και γι' αυτό απαγορευμένn στα παιδιά) . wis = φεγγάρι ( ανάπτυξn) . pwi = 
φυντάνι . pitpit ( ψnλόλιγνο εδώδιμο καλάμι). pwie = ψnλό. Αυτό αντιστοιχεί 
στnν 'υποχρεωτικn ανάπτυξn προς τα πάνω' του νερού που αναβλύζει από 

τον βράχο. Το ob. από τnν άλλn πλευρά. ανnκει στnν κατnγορία των 

έναρθρων χειρονομιών του 'φουσκώματος', συνnθως με 'a' n 'e" έτσι. έχουμε 
ab = ώριμο ( επfσnς abwi) . kabwi = μεγάλο. παχύ . ebe = παχύ. pab = στύσn 
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του πέους . popab ~ φουσκονεριά. πλnμμύρα. Όλες αυτές 01 λέξεις . που 

παρουσιάζουν κάποιο φωνriεν · b περιλαμβάνουν ένα έναρθρο 'φούσκωμα'. 

επε1δri γω να ης προφέρει κανείς πρέπει να κάνε~ τα μάγουλά του να 
δωγκωθούν γεμίζοντας αέρα τn σηγμri που εκφέρει το δ1χε1λ1κό ( αυτri n 
αντriχnσn είνω. από ακουσηκri άποψn . το δ1ακρπ1κό στο1χεfο των συμφώνων 

αυτού του είδους). Τέλος . το χε1λ1κοπο1nμένο ( rounded) φωνriεν Ό ' μο1άζε1 
να μψείτα1 τα κυκλικά ( round) σχriματα . το κυκλικό σχriμα τnς λψνούλας 
σ ' αυτriν τnν περίπτωσn [...]. Έτσ1 . συνολικά . n λέξn pwiob προσφέρει μω 
δυναμ1κri κ1νούμενn εικόνα μιας λψνούλας . n οποία τροφοδοτείτω από μ1α 
πnγri. περωσότερο ως μω δωδ1κασία παρά ως πράγμσ μ1α αρθρωμένn 
επίδε1ξn του νερού να ξεπnδά από τον βράχο κω γύρω του να σχnματίζπω 

n φουσκωμένn . στρογγυλri λψνούλα" ( Gell 199 5: 2 4 2-2 4 3). 

Ο Weiner εστ~άζε1 1δ1α!τερα σε αυτό που ο Gell ονομάζε~ a posteriori ε1κον10μό . τnν 
"τάσn των γλωσσών να αναπτύσσουν σύνολα συγγεν1κών λέξεων επ{ τn βάσε1 κο1νών 
nχnτ1κών συσχετ~σμών. [...] Αφ' nς σηγμnς . δnλαδι1 . ένας όρος ε1σάγετα1 στn γλώσσα. ο 
nχος κα 1 το νόnμα . ακόμα κ1 αν στnν αρχn συνδέθnκαν αυθα{ρετα. στο εξnς θα 
αλλnλοσυσχετ!ζοντα1 . έτσ1 ώστε κα1νούργ101 όρο1 μπορε1 να προσαρτώντα1 γύρω από τον 
αρχ1κό . αξ10πο1ώντας τ~ς 1δ1ες παγ1ωμένες αντnχnσε1ς" ( Gel1 19 9 5: 2 5 Ο). Ο Gel1. 
ωστόσο . θεωρε1 ότ~ αυτός ο "δευτερεύων" ε1κον10μός . χωρ{ς να αποδυναμώνε1 . δεν 
εν1σχύε1 κ1όλας . το επ1χε!ρnμά του . κα1 γ1 ' αυτό εσηάζε1 . κυρ!ως . στnν επ1χεφnματολογ!α 
του Weiner γlα τnν παρουσ!α "a priori" ε1κον10μών στn γλώσσα των Φό1 . 

Ο Weiner. στnν εθνογραφ!α του γlα τnν πο1nηκn των Φό1 . δε!χνε1 επ!σnς πως κ01 σ ' 
αυτόν τον πολη1σμό n ομ1λ{α ε1ν01 μlα 1δ1α!τερn κ1ν01σθnηκn . σωμαηκn εμπεφ!α . Το 
ανθρώπ1νο στόμα . κατά τον Weiner. "ε{να1 ο ελάχ1στος ( μlκρότερος) χωρ1κός 
μlκρόκοσμος των Φό1 . [...] όπου αποδ1δοντα1 στους nχους δlακρπές χωρ1κές κα1 χρον1κές 
αξίες απόστασnς κα1 εγγύτnτας" ( Weiner 1991: 64). Με αφετnρ!α τον Cassirer κα1 τον 
Jakobson ( ε1δ1κότερα το άρθρο του "Why 'Mama' and 'Papa'?") . ο Weiner εστ~άζε1 στnν 
"αρθρωτ~κn χεφονομ{α" του χώρου . τn φωνnηκn άρθρωσn τnς απόστασnς κα1 τnς 
εγγύτnτας . τόσο τnς χωρ1κnς όσο κ01 τnν κο1νων1κnς . στn γλώσσα των Φό1. 

Η χωρ1κn απόστασn . n απομάκρυνσn από τον ομ1λnτn n n προσέγγ1σn σ' αυτόν. 
δnλώνετ01 απε1κον1σηκά μέσω των "αρθρωηκών χεφονομ1ών" τnς προφοράς των 
φωνnέντων κ01 των συμφώνων. Ένα απλό παράδε1γμα είν01 01 λέξε1ς που σnμα!νουν 
"εδώ". "εκεί" ( δε!χνοντας) κα1 "εκεί" ( μακρ1ά) . Έχουμε αντ!στο1χα ba. ta κ01 sa. Η 
σταδ10κn απομάκρυνσn από τον ομ1λnτn των αναφερόμενων "τόπων" αποδ1δετα1 nχnηκά 
με τnν κλψακωτn μετατόπ1σn των αρθρωτ~κών θέσεων των συμφώνων b. t, s μέσα στn 
στοματ~κn κο1λότnτα από μέσα προς τα έξω ( 7 2 ) . Ανάλογες 1δ1ότnτες αποδ1δοντα1 κ01 
στους nχους των φωνnέντων· n αντ{θεσn ανάμεσα στο / i/ κ01 το / a/ επ1σnς αποτελε1 
φωνολογ1κn απε1κόν1σn τnς αντ!θεσnς ανάμεσα στnν εγγύτnτα κα1 τnν απόστασn ( 7 2). 
Η ανάλυσn προχωρά σε ένα σύνθετο σύστnμα συσχετ~σμών. που περ1λαμβάνουν τnν 
nxnτ1κn μορφn επφρnμάτων. γραμματ~κών "χρόνων" των ρnμάτων κα1 άλλες γλωσσ1κές 
μορφές ( 72 -78 ). 

Ιδ1α1τερο ενδ1αφέρον στnν ανάλυσn του Weiner. ωστόσο. έχε1 το γεγονός όη ο 
συγγραφέας επεκτε!νε1 τnν Ιδ1α συλλογ1σηκn κ01 στnν κο1νων1κn εγγύτnτα κα1 απόστασn. 
εξετάζοντας λεπτομερώς τον nχnηκό συμβολ1σμό των τοπ1κών όρων τnς συγγένε1ας. 
Στnρ1ζόμενος στnν προβλnματ~κn του Gel1 κ01 του Jakobson. υποστnρίζε1 όη 01 "σκλnροί" 
υπερω1ΚΟJ nχο1 απαπούν κάπο1α 1δ1α{τερn προσπάθε1α κα1 έντασn στnν παραγωγn τους 
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και είναι , γι αυτόν το λόγο. 1<ατάλλnλοι για τnν απε1κόν1σn κοινων1κών σχέσεων που 
χαρακτnρίζονται από απόστασn. τυπ1κότnτα, αντίθεσn και έντασn. Αντίθετα . τα δ1χε1λ1κά 
εlναι πω κατάλλnλα να αποδώσουν σχέσε1ς εγγύτnτας και διατροφ1κούς ρόλους . ακριβώς 
επειδn. κιναισθnηκά . n παραγωγn τους παραπέμπε1 στn δlατροφn κα1 τn γεύσn ( 80). 
Από τον εκτενn κατάλογο των όρων προσφώνnσnς μεταξύ συγγενών. τον οποlο παραθέτει 
ο Weiner. επ1λέγω μερικούς χαρακτnριστικούς όρους: ka. kae ( γυναlκα. σύζυγος [wife]). 
kauwa (πατέρας τnς συζύγου) . kena 'ae ( αδερφn του συζύγου) . ενώ aba (πατέρας/ 
παιδΟ . abe ( αδερφn του πατέρα/ παιδl του αδερφού) [όταν μlλάει γυναl1ω]. abia 
(αδερφός τnς μnτέρας/ παιδί τnς αδερφnς) . babo ( αδερφn τnς μnτέρας/ παιδl τnς 
αδερφnς) [όταν μιλάει γυναlκα] κ01 boba ( αδερφn [όταν μιλάε1 γυνα{κα]) . 

Πρ1ν αφnσουμε τους Φό1. αξlζει να σταθούμε σε άλλn μlα παρατnρnσn του Weiner. στο 
όη σε μια γλώσσα σαν αυτn των Φόι. όπου υπάρχε1 τέτο1α συνάφε1α μεταξύ nχου και 
νοnματος , ιδ1αίτερα σης λέξεις που δnλώνουν κlνnσn . ε{να1 λογικό να υπάρχουν πολλές 
παραλλαγές τnς Ιδιας λέξnς . 'Ετσι. για παράδε1γμα. γlα το ρnμα που αποδlδει το χτύπnμα 
στ1ς πλευρές του κανώ κατά τn διάρκεια τnς κωπnλασlας έχουμε ka 'arudi-. ka 'arukegere
di -, l<a 'arurudi-. karudi-. karukarudi-, karodi-. ενώ για το "κοχλάζω, βράζω" έχουμε 
kurukurudi-. ku 'uduru ( di ) -. και γ~α το "πέφτω τυχαία πάνω σε κάη" έχουμε huaburuma
hudafiadi-. hudafodi-. hudinimudi-. Εφόσον μια λέξn nxεl σωστά. αποδlδε1 το νόnμα 
( 199). 

...οταν δεν υπάρχε1 λεξ1κό . τότε n ι<αταλλnλότnτα ( fitness) μ~ας λέξnς 
αξ10λογείτ01 με Βάσn τον προσnιωντα χαρακτnρα ( appropriateness) τnς 
εκφοράς του καθενός. Γ1α τους Φό1. αυτός ο προσnκων χαρακτnρας - με 

άλλα λόγω . n συμΒαηκότnτα του αναφορ1κού προσδ1ορ1σμού - είνα1 τόσο 
ζnτnμα αισθnτnριακrίς και αισθnτικrίς καταλλnλότnτας . όσο και 
λεξικολογικrίς καταλλnλότnτας " ( 199. έμφασn στο πρωτότυπο) . 

Ο Feld έχει εντοπ{σει τn λειτουργία ανάλογων nχnηκών τρόπων στnν πο1nηκn των 
Καλούλι Η έννοια τn ς "ροnς" ( a:ba:lan) στέκεται δίπλα στnν άλλn πολύ σnμαντικn τοπικn 
έννοια πρόσλnψnς του nχου . τον "αλλnλοεπ11<αλυπτόμενο nxo" ( dulugu ganalan) ' τnν 
οποία δυστυχώς δεν προλαβαlνω να εξετάσω εδώ ( Feld 1982 . 1994. 2005. 
Πανόπουλος 2005a. 2005b) . Η έννοια τnς "ροnς" συνδέε ι τnν πρόσλnψn του τόπου με 
τnν ποιnηκn των Καλούλι . καθώς n φωνn είναι γι' αυτούς μια εμπειρlα ροnς μέσα στο 
ανθρώπινο σώμα και ενοποίnσnς των δlαφόρων τμnμάτων του . ανάλογn με τnν κίνnσn 
του νερού δlαμέσου τnς γnς τους . μ~α κίνnσn που ενοποιεl το φυσικό περ1βάλλον των 
Καλούλ1. 

Στους Καλούλ1 . υπάρχε1 μ~α ειδ1κn κατnγορlα λέξεων, 01 " nχnηκές λέξεις" ( go: no: to) . 
που 1<υρ10ρχούν σης ποιnηκές μορφές . αναπαριστώντας 1<01 ταυτόχρονα αποδlδοντας 
nχnηκά τα στο1χεlα του περ1βάλλοντος . τους καταρράκτες. το πέσψο των φύλλων 1<01 των 
δέντρων. το πέταγμα των πουλιών κ01 των εντόμων. 
01 nχοι γlα ης κινnσε1ς του νερού είναι ένα χαρακτnρ1σηκό παράδειγμα. 
"πτώσn" bu. bulu. gu. gulu. gulugulu. gululu 
" ψεκασμός" fu. fuga. fuwa:n 
"δυνατό/ γρnγορο ρεύμα" fo. foo . οο 
"απαλό/ σ1γανό ρεύμα" tin. tintin. tiya, tiyatiya 
'Ότροβ1λ1σμός" go. gogo. golo. gologolo. gololo 
"παφλασμός/ βουηά" kubu. kubukubu. tubu. tubutubu ( Feld 1996: l 08). 
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01 rixo1 αυτο{ χρnσψοπο10ύντα1 αυτούσ101 στnν πof nσn. προσιωλλώντα1 σε δ1άφορες 
μορφές των ρnμάτων τnς γλώσσας. αλλά σε ορ1σμένες περ1πτώσε1ς ενσωματώνοντ01 κ01 
σης ονομασfες των τόπων όπου υπάρχε1 νερό. κάνοντας έτσ1 τα ονόματα των τοποθεσ1ών. 
τnν πολύ σnμαντ1κri αυτri παράμετρο τnς εμπεφfας των Ι<αλούλ1. μ1α αρθρωηκri 
χεφονομfα όπου το νερό ακούγετ01 τnν σηγμri που αναφέρετ01: 

'Ό καταρράκτnς που ονομάζεται Gu1usa (ο sa [καταρράκτnς] του Gu1u. ενός 
ρυακ1ού με απε1κον10ηι<ό όνομα) σχnματ!ζεται από το gulu · sa. 'nχος 
νερού που πέφπ~' · Ίωταρράκτnς'. Το Bu1usami. ο τόπος όπου το ρυάκ1 
Bu1u (πάλι το όνομα ε!ναι ένα 1δεόφωνο) συναντά τον ποταμό Gan10 κάτω 
από έναν μεγάλο καταρράκτn που 1<0ταλrlγε1 σε λlμνn. σχnματ{ζεται από το 

Bulu · sa-mi. ρυάκ1 Bulu · Όκρα{ο σnμε{ο πρόσκρουσnς των νερών του 
καταρράι<τn '. κατά κυρ1ολεξ!α. 'δυνατός nχος νερού που κυλάει προς τα 

κάτω' · Όnμε{ο πρόσκρουσnς'" ( Feld 1996: 108). 

Ένα τελευταfο παράδε1γμα . Η "αρθρωηκri χεφονομf α" gugugogo ε{να1 n λέξn που στn 
γλώσσα των Ι<αλούλ1 αποδfδε1 τnν "nχώ". Εδώ. ο δ1πλός αναδ1πλασ1ασμός του υπερω1κού 
g. σε συνδυασμό με τους δύο φωνnεντ1κούς riχους u κ01 ο. παράγε1 δ1αδοχ1κά 
επαναλαμβανόμενους riχους πτώσnς ( gu) κ01 δ1άχυσnς στο χώρο ( go). Αυτri n 
"π01δ1κri" λέξn γ1α τnν nχώ ε{ν01 μ1α ακρ1βriς nxnηκri ε1κόνα τnς nχούς. καθώς n 
ακουσηκri πρόσλnψn τnς nχούς στnρfζετ01 στn συν1σταμένn των ανακλώμενων nχnηκών 
εντυπώσεων στον ορ1ζόντ10 κ01 τον κάθετο άξονα του χώρου: gugugogo ( Feld. 
προσωπ1κri επ1κο1νων{α - Φεβρουάρ1ος 2 Ο Ο 4 ) . 

Ο Feld εσηάζε 1 κυρfως σης συνέπε1ες γ1α τnν πρόσλnψn κ01 τnν εμπεφfα του κόσμου 
κα~ των κο1νων1κών σχέσεων που έχε1 γ10 τους Καλούλ1 n έμφασn που δfνουν στnν 
ακούσΤ1κri εμπεφfα. Στnν ποfΓισn των Ι<αλούλ1 μπορούμε να ακούσουμε τn φωνri ως 
nxnηκri/ ακουσηκri εμπεφfα ενσωμάτωσnς του κόσμου. Ο σωμαηκός χώρος τnς 
φωνriς. n στομαηκri κο1λότnτα. κ01 ο χώρος του τροπ1κού δάσους συνενώνοντ01 σε μ1α 
nxnηκri / ακουσηκri εμπεφία ενοποίnσnς του εξωτερ1κού περ1βάλλοντος με το 
εσωτερ1κό του σώματος. Κ01 01 δύο εμπεφfες ε{να1 φυσ1κές κ01 πολ1ησμ1κές ταυτόχρονα . 
n φωνnηκri ποίnσn είν01 εξfσου δ1ανοnηκri κα1 πνευμαηκri με τn δ1αδ1κασία πρόσλπψnς 
των riχων του τροπ1κού δάσους. n οποία είνα1 κυρfαρχn πολπ1σμ1κri εμπεφία γ10 τους 
Καλούλ1 . Σ' αυτό το φυσ1κό κ01 πολπ1σμ1κό σύμπαν n επ1στnμολογία είνα1 
ακουστnμολογία. που γ1α τον Feld σnμαίνε1 "εξερεύνnσn των nχnηκών ευ01σθnσ1ών. 
1δ1αίτερα εκείνων των τρόπων με τους οποίους ο rixoς τfθετ01 στο κέντρο των 
νοnματοδοηκών πρακηκών. τnς γνώσnς κ01 τnς εμπεφ1κriς [experiential] αλriθε1ας" 
( Feld 1996: 97). Αν ο Gell εσηάζε1 στn γλώσσα κα1 ο Weiner στnν ποίnσn . ο Feld 
αναλύε1 δ1εξοδ1κά τον rixo των τραγουδ1ών των Καλούλ1 . καταδε1κνύοντας ης 
πολυποίκ1λες μελωδ1κές. ρυθμ1κές . nχοχρωμαηκές. αλλά κα1 συνα1σθnμαηκές. αναφορές 
κα~ δ~ασυνδέσε1ς του με το περ1βάλλον του τροπ1κού δάσους. 

θα κλείσω με ένα nχnηκό παράδε1γμα. που αναλύετ01 δ1εξοδ1κά στο υπό έκδοσπ 
β1βλίο του Feld με τfτλο "Vocal l<nowledge" ["Φωνnηκri γνώσn"]. Πρόκεηα1 γ1α έναν 
nχnηκό-φωνnηκό-πο1nηκό αυτοσχεδ1ασμό τnς Ulahi. μ1ας από ης σnμαντ1κότερες 
πο1riτρ1ες των Καλούλι Η nχογράφnσn που θα ακούσουμε έγ1νε από τον Feld το 19 7 6. 
Ακούγοντας τα τζπζίκ1α . n Ulahi αρχίζε1 να τραγουδά γ1 · αυτά . προς αυτά. μαζί τους . ri 
όπως το αποδίδε1 πο1nηκότερα n αγγλ1κri έκφρασn. about the cuckatoos. to the cucka
toos. with the cuckatoos. Ο πο1nηκός λόγος εδώ είναι ελάχ1στα αναφορ1κός . εfνα1 
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κατεξοχnν nχοπο1nηκός κα1 χρnσψοπο1εf μω μεγάλn γκάμα πολ1ησμ1κών nχnηκών 
συμβολ1σμών γ1α να αποδώσε1 τn συναισθnμαηκά. αισθnτnρ1ακά κα1 νοnμαηκά πλούσ1α 
πο1nηκn εμπεφfα τnς Ulahi (Feld 2001. Disc 2. Track 5). Ανάλογα παραδεfγματα 
τραγουδ1ού γω το νερό . προς το νερό . μαζf με το νερό ( n άλλα στο1χεfα) υπάρχουν πολλά 
στnν πof nσn των Καλούλ1 ( Feld 1991. 2001 ) . Η κατανόnσn τους . ωστόσο . απαιτεf 
ουσιασηκότερn ενασχόλnσn με τ1ς λεπτομέρειες τnς ποιnηκnς των Καλούλ1 . και ξεφεύγει 
από τους στόχους αυτnς τnς εργασfας ( Feld 1982. 1996. 2005. Πανόπουλος 2005a. 
2005b). 

Οι φ1λοσοφ1κές συνέπειες των όσων αναφέρθnκαν εfνα1 διαφορεηκές για τους τρεις 
μελετnτές . Παράγε1 κάποια ξεχωριστn ευα1σθnσfα μια σχέσn με τn γλώσσα. όπως αυτn 
που περ1γράφετα1 γ1α τους Ουμέντα . τους Καλούλ1 και τους Φό1: Ο περισσότερο φιλόδοξος 
προς τnν κατεύθυνσn φ1λοσοφ1κών γεν1κεύσεων εfναι ο Weiner. στnν χαϊντεγγερωνn 
ερμnνεfα του οποfου n γλώσσα των Φόι αποκτά μια υπαρξιακn διάστασn. Το ποιnηκό 
σύμπαν των Φόι καταργεf ης αποστάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και τα πράγματα . n 
φωνn γfνετα1 εμπεφfα του κόσμου . μας αποκαλύπτει τnν πραγμαηκn υπόστασn των 
πραγμάτων. Επιπλέον. n πο ι nηκn τέχνn των Φόι αναδεικνύετα1 σε κατεξοχnν τέχνn τnς 
συμμετοχnς και τnς υπέρβασnς τnς αλλοτρf ωσnς στn σχέσn των ανθρώπων με τnν 
καλλιτεχνικn δnμιουργfα. 

Ο Gell αντιτfθεται σ ' αυτnν τnν ερμnνεfα . εσηάζοντας . όπως εfδαμε . στο ρόλο του 
φυσικού περfγυρου: 

"Συμφωνώ με τον Merleau ~Ponty {και αντη!θεμαι στον Heidegger) σε ό,τι 
αφορά τnν έμφασn που πρέπει να δlνεται στον αποφασιστικό ρόλο του 

σώματος . τnς αντlλnψnς και του σύνθετου συνόλου που σχnματ{ζεται από το 

σώμα και το αντιλnπτικό του περιβάλλον. κατά τnν διαμόρφωσn των Βάσεων 
τnς γλώσσας. Η γλώσσα δεν ε!ναι το 'σπίτι τnς ύπαρξnς' [Heidegger]. υπό 
κάποια απόλυτn έννοια· αν κάτι ε{ναι. αυτό είναι το σώμα . και n γλώσσα είναι 
μια λεηουργία του σώματος . Δεν υπάρχει όμως . ούτε 'απόλυτο ' σώμσ το 

σώμα ε!ναι μια τοποθεσία . ένας περιβάλλων χώρος. καθώς και ένα 
συγκεκριμένο αντιλnπτικό καθεστώς. το οπο{ο επιβάλλεται απ' αυτόν τον 

περιβάλλοντα χώρο και ενσταλάζεται στn διάρκεια μιας ολόκλnρnς ζωnς. 

Επομένως . δεν ανιχνεύω τις ρίζες τnς ποιnτικnς των Φόι στnν {δια τn γλώσσα. 

αλλά σ ' αυτόν τον αντιλnπτικό περ{γυρο" { Gell 19 9 5: 2 5 2 ) . 

θεωρεf. επιπλέον. όη σε καμ1ά περfπτωσn δεν μπορούμε. εξετάζοντας τn γλωσσ1κn 
έκφρασn και τnν πο1nηκn φαντασfα των Ουμέντα. των Καλούλ1 n των Φόι . να 
γεν1κεύσουμε σε ό .η αφορά ης σχέσε1ς γλώσσας, κόσμου κα1 ποf nσnς: 

"Το ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτών των εξωτικών ποιnτικών παραδόσεων και 
ποιnτικών γλωσσών Βρ!σκεται στο ρ{ζωμά τους σε ένα συγκεκριμένο τοπ{ο 
και σε ένα συγκεκριμένο αντιλnπτικό στυλ. τα οπο{α μπορούμε να 
εκτιμnσουμε (από μακριά) αλλά και από τnν πλrlρn συμμετοχn στα οποία 
ε{μαστε αποκλεισμένοι . λόγω του ασυνnθιστου χάσματος που υπάρχει μεταξύ 
τnς εμπειρίας μας και τnς δικnς τους" ( Gell 199 5: 2 5 2-2 5 '3 ) . 

Ο Feld δfνε~ 1δ1αfτερn έμφασn στnν ακουσηκn δύναμn του περ1βάλλοντος του 
τροπ1 κού δάσους . στον καθορ1σηκό ρόλο που παfζε1 στn συγκρότnσn τnς 1δ1αfτερnς 
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ακουσηκnς ευωσθnσfας των Καλούλ1 ως πολπ1σμ1κnς εμπεφfας του τόπου.'Οταν ζε1ς όλn 
σου τn ζωn ακούγοντας αδ1άκοπα τον nχο του τροπ1κού δάσους , όταν αυτός ο πανταχού 
παρών, πολύμορφος. πυκνοϋφασμένος κα1 πολυστρωμαηκός nχος εfνω ο κυρfαρχος 
01σθnτnρ10κός σου κόσμος . εfνω εύλογο να αναπτύξε1ς μ~α nχnηκn πο1nηκn φαντασf α. 
01 αναλύσε1ς του Feld δεfχνουν με αρ1στοτεχν1κn λεπτότnτα κω ευωσθnσfα όη στn 
γλώσσα κω τnν πofnσn των Καλούλ1, το αναφορ1κό . το πο1nηκό κα1 το φωνnηκό στο1χεfο 
τnς γλώσσας εfνω αδ1αχώρ10τα. 

Ελπfζω. με όσα προnγnθnκαν. να σας κέντρ~σα το ενδ10φέρον γύρω από τnν 1δέα όη . 
γ1α κάπο1ους τουλάχ1στον πολπ1σμούς. n εμπεφfα τnς φωνnς αξfζε1 να δ1ερευνάτ01 ως μ10 
nxnτ1κn/ ακουσηκn εμπεφfα του κόσμου. όη ο αρθρωηκός χώρος τnς στομαηκnς 
κο1λότnτας αποτελεf έναν σωμαηκό μ~κρόκοσμο. μέσα στον οποfο n φωνn συγκροτεf 
αρθρωηκές χεφονομfες κυρ1ολεκηκnς ενσωμάτωσnς του κόσμου . όη γt' αυτούς 
τουλάχ~στον τους πολπ~σμούς ο κόσμος μπορεf να εfνω μέσα στο στόμα. 

Κλεfνοντας. θα nθελα να επ~στρέψω γ~α μ10 σηγμn στnν προβλnμαηκn του Connor γ~α 
τnν αποσυνδεδεμένn φωνn. καθώς κα1 σ' αυτnν του Dolar γ10 τn δ1άκρ1σn μεταξύ έλλογου 
κ01 άλογου στο1χεf ου τnς φωνnς. Αν n φωνομενολογf α τnς φωνnς στnν περfπτωσn των 
εγγαστρfμυθων ( Connor 2 000) κα1 n γενεαλογfα των σχέσεων φωνnς κα1 λόγου/ 
άλογου ( Dolar 1996) εσηάζουν σε εσωτερ1κές δ1αφοροπο1nσε1ς κω εντάσε1ς τnς 
φωνnηκnς εμπεφf ας . n μελανnσ1ακn εθνογραφf α που εξετάσαμε παραπάνω στρέφε~ τnν 
προσοχn μας προς μ~α άλλn κατεύθυνσn. Η φωνn . σ ' αυτnν τnν περfπτωσn . μεσολαβεf 
μεταξύ τnς εμπεφfας του προσώπου κω τnς εμπεφf ας του κόσμου. ενσωματώνοντας 
nχnηκά/ ακουσηκά τον κόσμο στον εαυτό· όχ1 μόνο δεν δ1αχωρfζε1 τα δύο πεδfα. αλλά 
γfνετω κω το κατεξοχnν κανάλ1 επ1κο1νωνf ας μεταξύ τους. Η nχnηκn υλ1κότnτα τnς 
φωνnς δεν μπορεf να λεπουργnσε1 εδώ ως μορφn ετερότnτας . ως το άλλο του προσώπου 
ri το άλλο του κόσμου n το άλλο του λόγου . αλλά μόνον ως μορφn ταυτότnτας προσώπου 
ΚΟ1 κόσμου . ως μορφn ενότnτας τnς εμπεφfας. 
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προλογικό 

Βρ1σκόμαστε σε μ~α πορεία μελέτnς . ιωτανόnσnς 
κα1 δραστnρ1οποίnσnς σχεηκά με τnν πολπ10μ1κn 
δ~άστασn του nχου . Η "nχnηκό-

τnτα'Ί. μπορεί να κατανοnθεί 

ως ένα νοnμαηκό υπερσύνο

λο που εμπερ1έχε1 τnν "μουσ1-

κότnτα" ( βλ. σχnμα) . ως μ10 nχnηκότnτα 
έννο1α που καταγράφε1 τnν δ~εύ -
ρυνσn του ενδ1αφέροντός μας στnν ακρόα-
σn των nχnηκών περιβαλλόντων και τοπίων τnς 

καθnμερινότnτάς μας . Εκεί. οι nχοι αδιαχώριστοι 

από ης πολπισμικές τους 'Όυμπαραδnλώσεις" - κατά 
τnν σnμειολογία - ( Barthes 19 81. 19 8 8 ) αποκτούν 
πολπισμ1κές σχέσεις "συνάφε10ς"1 με τον χώρο και 

τον τόπο . κατά το καθnμερ1νό βίωμά τους . Σε μια 
τέτοια έννο1α. θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε 
όλα εκείνα τα χαρακτnρισηκά του nχου που όντας 

πολιησμ1κά. μάλλον δεν θα αναφύονταν στα πλαίσια 
μιας "μουσ1κοκεντρ1κnς προσέγγισnς" ( Πανόπουλος 
2005). Στnν προοπηκn αυτn . οι περ1βαλλοντιι<0ί 
nχοι αποκτούν ενδιαφέρον για τnν μελέτn μας . 
καθώς προσλαμβάνονται με έναν συγκεκριμένο 
τρόπο από τον άνθρωπο - γίνονται "ακροάματα" - και 

01 πρακηκές που διαμορφώνουμε απένανη σ ' 

αυτούς. συν1στούν ό.η θα αποκαλέσουμε μια 
αντίστο1χn "ακροαμαηκn" κουλτούρα . Επικεντρώ
νοντας το ενδιαφέρον μας στnν "κουλτούρα". ως τον 

καθnμερ1νό "τρόπο ζωnς". που συν1στούν οι πρακη
κές αυτές ( Williams 1994) . θα συνεξετάσουμε το 
δ~ανοnηκό υπόβαθρο με το οποίο συναρτώνται . δn 
λαδr1 ιδέες . αξίες κα1 νοnματα. όπως αυτά διαμορ
φώνονται στα πλαίσ1α τnς συλλογ1κότnτας που 
μπορεί να τα ενστερνίζεται (Williams 1994. Cuche 
2001 . Badie 1995) . Στο υπόβαθρο αυτό θα δώ
σουμε βάρος σης "εγγράμματες πρακηκές" . αφού 

πρώτα αναφερθούμε στn χρnσn του όρου προσδ1-
ορίζοντάς τον μέσα από δύο έννοιες: του nχου κα1 
τnς γραφnς. Πριν φτάσουμε εκεί όμως . θα ανα
φέρουμε μερ1κά ακόμn εισαγωγικά στοιχεία . 

Η προαναφερθείσα μετάβασn "από τnν μουσ1κn 
στον nxo" (Πανόπουλος 2005). όντας πολυδιάστα-
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τn όσο 1<01 το ενέργnμα τnς nxnσnς. μπορεί να συνδεθεί με ένα εύρος πεδfων. από τnν 
Ψυχοακουσηκn μέχρ1 τnν Α1σθnηκn κα1 από τnν Πολπ1κn Ο11ωνομία μέχρ1 τnν 

Γεωγραφία . όπως πολλές ετερόκλnτες μελέτες καταδε1κνύουν: αρκεί να αναλογ10τούμε 
τ1ς προτροπές του Jacques Attali ( 1991 ) γ1α επ1νόnσn νέων ερμnνευηκών σχnμάτων 
ξεκ1νώντας από τnν μελέτn των θορύβων. το αντ1λnπηκό σχnμα των nχων μέσα από τnν 

"ακουσηκn γεωγραφία" που προτείνε1 ο Alfred Tomatis ( 1988. 2 000) . n ακόμn τους 
ορίζοντες που δnμ10ύργnσαν 01 επ1σnμάνσε1ς του Marshall McLuhan ( 1964) γ1α ης 
"απηκοακουστ1κές" κουλτούρες κω τ1ς επ1δράσε1ς των μέσων ( media) στnν 
επ1κο1νωνία. 

Ένα χαρακτnρ1σηκό τnς συζnτnσnς μας είνα1 όη θα συναρτnθεί με πρακηκές όπου 01 
πολπ1σμ1κές δ1εργασ1ες συμπλέκοντα1 με μαθnσ1ακές κω π01δαγωγ1κές δ1αδ1κασ{ες.'Ετσ1 
θα συνδεθούμε άμεσα με τους χώρους των πολπ10μ1κών κω π01δαγωγ1κών εφαρμογών 
κω αποφάσεων. αντλώντας τα παραδεlγματα και ης δυνατότnτες δραστnρ10ποf nσnς από 
αυτούς. θα τους αναφέρουμε ως "χώρους παραγωγnς νοnματος". Σ' αυτούς μπορούμε να 

εντάξουμε πολλές περ1πτώσε1ς σχεηκές με τnν εκπαiδευσn . τnν επ1κο1νωνία κα1 τnν 

πολπ1σμ1κn δnμ1ουργία. ωστόσο εδώ μας ενδ1αφέρουν 01 χώρο1 με κάπο10 θεσμ1κό 
χαρακτnρα. όπου n παραγωγn αυτn προκύπτε1 συνε1δnτά μέσα από το έργο τους. 

Η βασ11<n στόχευσn του προβλnμαησμού μας εlναι να εξετάζουμε πάντα κατά πόσο 01 
καταβολές των πολπ1σμ1κών πρα1σ1κών. απορρέουν από μορφές "επ1κο1νωνίας που 
Βασίζεται στον nxo" και κατά πόσο από μορφές "επ1κο1νωνlας που Βασfζεται στnν γραφn ". 

συνεπώς συνδέοντα~ κυρfως με τnν ε1κόνα. Τα παραδε{γματα που επ1λέγοντ01 

χαρακτnρfζοντω από οπτ1κοπο1nηκές λεπουργίες. καθώς εfνα1 αφενός ε1κόνες από 

κόμ 1 κς . αφετέρου τεχν1κά συγγενεfς τους ζωγραφ1κές τnς σχολ1κnς καθnμερ1νότnτας. που 
όμως αμφοτέρες αναφέρονται σε θεμαηκές του nχου. Έτσ1 θα δούμε δ10δοχ1κά το 
"τραγούδ1 τnς πόλnς". από μ10 1στορία κόμ1κς γ1α παιδ1ά. που αναφέρετα1 στον 

( nxo) χώρο τnς πόλnς. θα αντ1παραβάλλουμε το παράδε1γμα αυτό με συμπεράσματα που 
αντλούμε από μ1α μαρτυρία του Τάσου Χαλκ1ά κα1 ερευνnηκά αποτελέσματα τnς Ελένnς 

Αδαμοπούλου. κω θα ολοκλnρώσουμε τnν μελέτn μας με μ10 αναφορά σης συγγεν1κές 
του σκfτσου . " nχοζωγραφ1ές" . ως ένα εργαλεfο ανάπτυξnς μ10ς "αγωγnς του nχου". 
ακολουθώντας μ1α πορεία παράλλnλnς πολ1ησμ1κnς και π01δαγωγ1κnς ανάπτυξnς των 
παρατnρnσεών μας. 

1. ttnχο-κιvτρικήtt κοι ttγροφο-κιvτρικήtt ιπικοιvωvίο 

Σης μέρες μας γlνεται λόγος γ1α τον "εγγράμματο" χαρακτnρα των κουλτουρών 1<01 
πολλά στο1χεfα τnς καθnμερ1νότnτά μας αναλύοντω ως απόρρο1α και συνέχε10 των 
επ1δράσεων που επέφερε n έλευσn τnς γραφnς κω του αλφαβnτου. από τους πρώτους 
πολ1ησμούς μέχρ1 σnμερα (Finnegan 197'3. Haνelocl< 1982. 1986. Goody 1987. 
Thomas 1996). Η προβλnμαηκn αυτn καταγράφεται πο1κ1λότροπα από μελετnτές των 
μαζ1κών μέσων κω τnς 1<0υλτούρας 1 κα1 προεκτεlνετω 1<01 στnν πολπ1σμ1κn μελέτn του 
nχου (Μπουμπάρnς 200'3). Σης κουλτούρες μετά τnν έλευσn του αλφαβnτου κω τnς 
γραφnς. ο εγγραμματ10μός ( literacy) κω n προφορ1κότnτα ( orality)' συνυπάρχουν ως 
κατευθυντnρ1ες αρχές 1δεών και πρακηκών. υποδnλώνοντας μlα έμφασn σε όρους που 
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απορρέουν από τnν ΕΠΙΚΟtνωνfα με γραφn και τnν ΕΠtκοινων(α με nχο αντ(στο1χα. Οι όροι 
αυτο( τnς "γραφο-κεντρ1κnς" και "nχο-κεντρ1κnς" επικο1νωνfας , όπως μπορούμε να τtς 

αναφέρουμε. συμβάλλουν σε μtα λειτουργικn κατανόnσn και κρπ1κn μελέτn των εκάστοτε 
πολιησμ1κών φαινομένων. Αν και συχνά γ(νεταt αναφ.ορά στους "πρωτογενώς 
προφορ1κούς πολπ10μούς" ( Ong 2ΟΟ1 ) όπου n γραφn δεν έχει επινοnθεf. και στους 
εγγράμματους πολιησμούς που έπονται τnς επινόnσnς του αλφαβnτου . δεν μπορούμε να 
διαχωρfσουμε κατ' απόλυτο τρόπο και σχnμαηκά τους πολπ1σμούς ( cultures) αυτούς . 
αναζnτώντας από τον διαχωρ10μό αυτό ουσtασηκά ερμnνευηκά οφέλn. Ακόμn και οι 
τυπολογ(ες των πολπισμών που μας καταθέτουν οι μελετnτές. βασ10μένο1 στον τύπο των 
καταγραφtκών συστnμάτων (εικόνες . ιδεογράμματα . " δανε ι σμένο" αλφάβnτο. 
"πρωτογενές" αλφάβnτο) και τnν σχέσn τους με τnν καθnμερινn γλώσσα και τον 
προφορικό λόγο ( Goody 19 8 7. Calνet 19 9 5. McLuhan 19 64 ) . έχουν μάλλον νόnμα ως 
επικουρ1κές παρατnρnσεις σε μια ευρύτερn μελέτn και όχ1 ως απόλυτες αναλυτικές και 

ταξ1νομ1κές κατnγορ(ες. 
Η βαρύτnτα στον "nχο " και τnν "γραφn " ( " nχο-κεντρικn" και ''γραφο- κεντρ1κn " 

επικο1νωνfα). εφαρμόζονται για να διευκολύνουν τnν συζnτnσn μας με έναν 
συγκειφψένο τρόπο: δεν στεκόμαστε ΟΕ μtα ΕΠΙΚΟtνων(α με nχο ( προφορtκn) rl μtα 
επιιωινων(α με γραφn ( εγγράμματn) . αλλά κατανοούμε πλnρέστερα τnν εκάστοτε 
πρακτικn μελετώντας κατά πόσο σχετfζεται με τnν κάθε μ1α.'Ετσ1 μtα μορφn επ1κο1νωνfας 
που χρnσιμοποιεf τn γραφn μπορε( να φέρε1 χαρακτnρ10τικά "nχο-κεντρ1κnς" οργάνωσnς . 

αλλά και μια μορφn επ1κοινωνfας με nχο μπορε( να ''οργανώνεται " με τις πρακτικές τnς 

γραφnς ( Calνet 19 9 5. Πολfτnς 19 8 2 ) . Σε μια τέτο1α ανάλυσn . τα μέσα ( media) δεν 
σχετfζονται μόνο με εγγράμματες πρακτικές . επειδrl μας δfνουν τnν δυνατότnτα μιας ιωτα
γραφnς και των συνεπακόλουθων σωρευτικών. ταξινομnηκών κα1 άλλων ''εγγράμματων" 
πρακτικών: εγγράμματες πρακηκές μπορε( να εμφανfζεt ένα nχnτικό μέσο. Όμως και 
αντfστροφα: "nχοκεντρ1κότnτα" και πρακτικές προφορ1κότnτας μπορούν να εμφανιστούν 
και σε ένα "άnχο" μέσο. 

θα πρέπε1 ωστόσο να αναφερθούμε στις "εγγράμματες κουλτούρες". που εμφανfζουν 
ένα ιδιαfτερο τρόπο οργάνωσnς των (εγγράμματων) πρακτικών τους ιδtαfτερα στα πεδfα 
τnς μνnμnς. τnς γνώσnς και των τρόπων οργάνωσnς αυτών. Ε1δ11<ότερα σης μέρες μας 
έχει επ1σnμανθεf το κυρfαρχο στο1χεfο ενός εγγραμμαησμού που εν10χύε1 μtα 
ορθολογ1κn . επιστnμονικn αντιμετώπισn των πραγμάτων ( Παραδέλλnς 2001 ) και μια 
συνεπακόλουθn κυριαρχ(α τnς εικόνας , που θα οδnγnσει τους μελετnτές στnν επ10nμανσn 
του 'Όπτικο-κεντρικού" χαρακτnρα των σύγχρονων κουλτουρών ( McLuhan 1964. Levy 
199 7. Postman 1999. Caste11s 1996). Η κυρfως οπτ1κn αντfλnψn αυτn των πραγμάτων 
επιδρά - και δεν αντf κειται κατ' ανάγκn - στnν αντfλnψn μας γtα ό .η αφορά στον nχο. 
Επ1δρά . δnλαδrl. στον τρόπο παρουσ(ας του nχου στnν κουλτούρα μας. καθώς 
'Όπτ1κοπο1εf το ακουστό" και συνεπακόλουθα δfνε1 δ1εξόδους σώρευσnς. τμnσεως. 
ταξ1νομnσεως του nχου και άλλων λεπουργιών που αρχικά δεν εfναι "συμβατές" με τnν 
φύσn του. 

Μtα γεν1κn . περ1εκτικn και άμεσn προσέγγ10n του nχnηκού μας περ1βάλλοντος θα 
περ1ελάμβανε συνθετικά ό ,τι αφορά στnν κfνnσn . τnν nχnτικn ενέργε1α . τους συσχεησμούς 
αυτών. που προκύπτουν μέσα στον τρ1σδιάστατο χώρο και την πολυεπfπεδn αλλnλόδρασn 
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τους με ολόκλnρο το σώμα μας. Ένα μέρος τnς αλλnλόδρασnς αυτnς συν~στά n 
ακροαμαηκn δ10δ1κασία μέσω των αυηών μας. στο εύρος των ακουστών συχνοτnτων. Ο 
εσηασμός σ ' αυτn τnν δ1αδ11ωσία. θα είναι . όπως είδαμε μ~α συνθnκn τhς μελέτnς μας. 
Πρόκεπαι γ~α τα ακροάματα τnς καθnμερ1νότnτάς μας . ης lδέες και αξίες που μας 
δnμ1ουργούν 1<01 οδnγούν σε πρακηκές nχοπαραγωγnς - "nχοποίnσnς" (εννοώντας έτσ1 
κάθε περίπτωσn όπου ο άνθρωπος παράγε1 nxo στnν 1<αθnμερ1νότnτά του) και 
α1φόασnς σε ατομ1κό n συλλογ1κό επίπεδο. Η επίδρασn των 'Όπτ1κοπο1nσεων". στnν 
α1φοαμαηκn δ1αδ1κασία δεν είναι απόρρο1α τnς "κ1νnηκnς". "ενεργε1ακnς" n τnς σχεηκnς 
με τον χώρο. φύσεως του nχου. συνδέεται όμως με ης l δέες 1<01 ης στάσε1ς που 
δ~αμορφώνουμε γ1 ' αυτές. Γ~α παράδε1γμα. ένα σύστnμα μουσ1κnς γραφnς . δεν είναι 
μουσ1κn . επ1δρά όμως στnν αντ1'λnψn μας γ1α τnν μουσ1κn που καταγράφει ης μουσ1κές 
μας δεξ1ότnτες κλπ. Όμως μ~α προβλnμαηκn πάνω στnν επίδρασn αυτn δεν αφορά μόνο 
ε1δ1κές περ1πτώσε1ς "οπτ1κοποίnσnς" κα1 παρουσίας εγγράμματων πρακηκών. 

Εκεί που πραγμαηκά μπορούμε να αξ1οπο1nσουμε τnν συλλογισηκn αυτn είναι σης 
πρακηκές τnς καθnμερ1νότnτας. όπου κυρίως θα εσηάσουμε. Κατά πόσο είναι σnμαντικό . 
να μεταβούμε σε μια nχοκεντρικn αντfλnψn μέσα από κάποtα "αποδοχn " και 

"ενεργοποίnσn" των καταβολών τnς οπτ11<0ποί nσnς που αναφέραμε: Ποιος είναι ο ρόλος 
των μαθnσιακών διαδ11<ασ1ών για τα ζnτnματα του nχου . καθώς αυτές σης μέρες μας 
Βασίζονται σε εγγράμματες μεθόδους: Τι μπορούμε να πούμε για τnν "αδ1άψευστn" 
πραγμαηκότnτα του nχου (που αποκλείει τnν σωρευηκότnτα. επε1δr1 αυτός πρέπει να 
καταναλωθεί ως το τέλος 1<01 διαπαντός προκεψένου να υπάρξει) . όταν αυτn αποκτά τnν 
"δυναμ1κn" μ~ας κεκτnμένnς "ε1 κονοπο1nηκnς" πραγμαηκότnτας: Κύρια 1δ1ότnτα τnς 

δυναμ1κnς αυτnς είναι όη οπτ11<0πο1εί το "απολεσθέν". καταναλωμένο ενέργnμα του nχου. 
το οποίο. · σε ένα βαθμό δεν το επαναφέρε1 "ψευδώς". Επ1προσθέτως αυξάνε1 ης 
σnμασ1οδοτnσε1ς τnς παρουσίας του στnν κουλτούρα μας και του προσδίδει τnν 
προαναφερθείσα σωρευηκn δυνατότnτα και όλα τα επακόλουθά τnς χαρακτnρισηκά. 

Προσαυξάνοντας τnν συλλογισηκn μας με παραδείγματα. θα ξεκινnσουμε από τnν 
παρατnρnσn των συζεύξεων του nχnηκού και του οπτικού στnν 1<αθnμερ1νότnτά μας. 
καθώς έχουμε επ1φέρε1 τομές σε Βάθος στο σώμα του nχου. που μπορούν να 
"παρασταθούν": από το επίπεδο τnς Φυσ1κnς και τnς Ακουσηκnς. με ης κυμαηκές 
αναλύσε1ς του Fourier ( Σπυρίδnς 1996) . τα μορφολογικά σχnματα. τους χωρ1κούς και 
χρονικούς χάρτες. τα διατεταγμένα ποτενσ1όμετρα σης κονσόλες ( π.χ. 01 χαμnλές 
συχνότnτες στnν "χαμnλrl" κ01 01 ψnλές συχνότnτες στnν "ψnλn" μερ1ά τnς συσκευnς). ης 
οπτικές ενδείξεις σης Βελόνες και ης οθόνες ( displays) γραφ1κών 1σοσταθμ1στών κ01 
ραδιομαγνnτοφώνων. μέχρι τnν διάχυσn των ιδεών τnς τέχνnς που - γ1α τους δύο 

τουλάχιστον τελευταίους αιώνες - πειραματίστnκε γύρω από τnν μουσ1κότnτά τnς 1<01 ης 
"nχοπο1nηκές" τnς δυνατότnτες . ξεκινώντας από δnμ10υργούς όπως ο Kadinsl<y ( 1996). 
ο Malarme (1983). ο Valeιγ (1980) και φτάνοντας στnν σύγχρονn γλυπτικn κ01 
ειι<ασηκn χρnσn των nχων. 

Τα παραδείγματα αυτά δεν παραμένουν στον χώρο τnς δnμ10υργίας και τnς 
διαχεί ρισnς . αλλά μεταλαμπαδεύοντ01 και σε αυτόν τnς πολπ1σμ1κnς αγωγnς: 01 
παιδαγωγοί εισάγουν ης "nχοζωγραφ1ές" κ01 τα δυνάμει "nχο-χωρο-δ~αγράμματα" και 

"nχο-χρονο-διαγράμματα" (καταγράφουμε εδώ ης πο1κfλες γραφ1κές αποτυπώσεις του 
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rixoυ στον χώρο κα1 τον χρόνο 

αντfστο1χα . που χρnσψοπο1ούντ01 

στnν τάξn). 01 παρτπούρες του 
Ιενάκn ( 2ΟΟ1 ) κ01 του Stocl<
hausen ( Vuillermoz 19 7 9) απελευ 
θερώνουν το χέρ1 του εκπα1δευηκού 

στον μαυροπfνακα τnν ώρα που ζnτά 
μια άμεσα καταλnπτri επ1κο1νωνfα με 
τα π01δ1ά γlα τους riχους. κα1 

αναδε1κνύε1 σnμανηκές δεξ1ότnτες 

από αυτά (βλέπε σχnμα) . φέρνοντας 
στο προσκnν10 τους οπτ1κοακουση

κούς κώδ1κες που . ως αυτονόnτες 
"αφανεf ς" τεχνολογfες ( Postman 
1999) . εlσέρευσαν στnν καθnμερ1-
νότnτά μας: οπτ1κοπο~rΊσε1ς ( νisual 
izations ) των λογ1σμ1κών συνοδεύ
ουν κάθε ψnφ1ακn αναπαραγωγn 
rixoυ. κάθε αντ1κεf μενο τnς καθnμε
ρ1νότnτας μπορεf να κρουστεf ως 
nχογόνο . μουσ1κό σώμα (όπως μπο
ρεf κανεfς να επ10nμάνε1 ακόμn κα1 
σε σενάρ1α δ1αφnμ1σηκών "spot") . 

.. σαν 01 οργανογνωσηκές - οργανο

π01χηκές δεξ1ότnτες των κρουστών 

να εfν01 κτriμα τnς καθnμερ1νότnτας 
όλων μας. 

Όλα τα παραδεfγματα συν1στούν 
αναλυηκές δ1εργασfες. όπου οπτ1κά 
σχriματα αναλαμβάνουν να "αποδο

μriσουν" τον εκάστοτε riχo. κα1 χωρf ς 

καμfα "φυσ1κri" σχέσn με αυτόν να 

τον "αναδ1ατάξουν" κατά τnν βούλn

σri μας στnν μνriμn. τnν γνώσn. τnν 
αντfλnψn μας . ακρ1βώς όπως κάνουν 

τα γράμματα κα1 01 λέξε1ς στον λόγο 
που καταγράφουν. Η "τεχνολογ1κri " 

αυτri συγγένε1α. μας οδnγεf. εfτε 
αναφερόμαστε στο έντυπο εfτε στnν 

ρf 

Νί0 

r_r}i 
).λ ι dA 

ΛΛ 

Ένα π1στότερο στο δοσμένο από τον 

παιδαγωγό (πάνω αριστερά) . και άλλα 
"ευρnματικά" μοντέλα παράστασnς τnς 

''σκάλας του Ντο " που επινόnσαν οι μαθnτές 

μέσα από ελεύθερους συνειρμούς για τnν 

απεικόν1σn του τον1κού ύψους. όπως 

προέκυψαν από έρευνα σε μαθnτές σχολε!ου 

(Σαρρriς 2006). 

μαγνnτοτ01νfα . εfτε στο αναλογ1κό εfτε στο ψnφ1ακό μέσο . να παρατnρούμε "τnν Ίδ1α κ01 
τnν αυτri " λεπουργfα. όσο κ 1 αν σε άλλα πλαf σ l α ανάλυσnς υπάρχουν ε1δολογ1κές παρα
τnρriσε1ς να γfνουν γ1 ' αυτά. 

Έτσ1 . όταν ο π01δαγωγός θέλε~ να ε10άγε1 τnν έννο1α ενός nχnηκού τοπfου όπου πολλο! 
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nχο1 συνυπάρχουν και συνυφαίνονται, αν εφαρμόσει ένα οπτικοπο1nτ1κό διάγραμμα στον 
πίνακα. όπου αποτυπώνει σχnματικά τους nχου ς , ουσιαστικά χρnσψοπο1εί ένα σύστnμα 

καταγραφnς- αν χρnσψοπο1nσε1 τις αποστάσεις, τον προσανατολισμό και τις αναλογίες. 

προβαίνει στnν δnμ1ουργία μιας "παρτιτούρας". που παρέχει δυνατότnτες παράστασnς τnς 

συνnχnσnς . 01 δυνατότnτες αυτές μοιάζουν ανάλογες με αυτές. που n μεσαιων1κn 

παρτιτούρα παρείχε . προκειμένου να "ανακαλυφθεΓ n πολυφων1κn συνnχnσn . Κι όλα αυτά 
στn βάσn μιας συσχέτισnς στοιχείων τnς εικαστικnς γλώσσας και τnς μουσ1κnς-nχnτικnς 

θεωρίας . που θα έλεγε κανε{ς ότι στnν παιδαγωγ1κn πράξn θεωρε{ται σχεδόν αυτονόnτn. 
Ακόμn κι αν στο παράδειγμά μας δεν χρnσψοπο1nθε{ ο π{νακας (το εγγράμματο μέσο) . 
δεν αποκλείεται τα όσα προφορικά θα ειπωθούν να ανάγονται στnν εγγράμματn αυτn 
λογ1κn που προαναφέραμε . 

Η προσέγγισn των περιβαλλόντων nχων όπως τnν περιγράψαμε . συνιστά μια μορφn 

"επανα - ανάγνωσnς". μια διαδ1κασ{α που θα nμασταν ακριβέστεροι αν ονομάζαμε "επανα

ακρόασn" και αφορά τον περιβάλλοντα χώρο. τον περιβάλλοντα τόπο. Η πράξn αυτn τnς 
δ1αφοροπο1nμένnς από πριν ακρόασnς ε{ναι ενδεχομένως και ότι από τnν πλευρά τους ο 
Attali ( 19 91 ) . ο Τ omatis ( 19 8 8) . n ο McLuhan ( 19 6 4 ) θα μας πρότειναν. χωρ{ς να 
είναι ανάγκn να απαρνnθούμε 01 κε{α μας αντ1λnπτ1κά εργαλε!α. Έτσι για τον πρώτο. 
χρειάζεται n έννοια τnς Πολ1τικnς Ο1κονομ{ας γ1α τnν κατανόnσn των θορύβων. για τον 
δεύτερο n έννοια τnς Γεωγραφ{ας και τnς Ανατομ{ας για τnν κατανόnσn τnς 
φωνοκεντρ1κnς nχnτ1κnς μας παρουσ{ας . ενώ για τον τρ{το n απτικοακουστ1κn 
κουλτούρα αποκτά ενδιαφέρον παράλλnλα με τnν οπτ1κn κουλτούρα . 'Ολα αυτά μπορούμε 
να τα εννοnσουμε ως τις πολλές "προεκτάσεις" που μπορε{ να λάβει μια προ βλnματικn 

όπως τnν θέτουμε εδώ. n οπο{α θα μας εισάγει σε μια δ1αδ1κασ{α επισnμανσnς 
πρακτικών ακρόασnς . "επανα-ακρόασnς" αλλά και στο ενδεχόμενο ενός προσδ10ρισμού 
των "εγγράμματων" ( γραφο-κεντρ1κών) n "προφορικών" ( nχο-κεντρ1κών) ι<αταβολών 
των "προεκτάσεων" αυτών. 01 επ1σnμάνσε1ς αυτές αναπόφευκτα ξεκινούν από τον χώρο 
τnς μουσ1κnς . συνάδοντας με το αρχικό σχnμα που εκτε{νεται στnν "nχnτικότnτα" . 

ξεκινώντας όμως από τnν "μουσ1κότnτα". 

11. ο ttήχος της μουσικήςtt κοι η ttoφovήςtt τιχvολογίο 

Ολοκλnρώνοντας τα εισαγωγικά θεωρnτικά στο1χε{α τnς συζnτnσnς μας θα 

αναφερθούμε στn μουσ1κn . n οποία όντας παρούσα με βαθιά εδραιωμένες προφορικές 
αλλά και εγγράμματες πρακτικές στnν καθnμερ1νότnτά μας. επιδρά ριζικά στις 
ακροαματικές μας πρακτικές. Τ nν οπτ1κοπο1nτικn τnς λεπουργ{α βιώνουμε πολλαπλά. με 

κεντρ1κά ίσως σnμε{α αναφοράς αυτό τnς μουσ1κnς σnμε1ογραφ{ας. και των 

ποικιλόμορφων οπτ1κοπο1nσεων των μουσ ι κών οργάνων ( δ1ατάξε1ς πλιlκτρων. χορδών. 
τάστων. οπών κλπ.). Ο Schoenberg θέλοντας να δώσει έμφασn στnν έννοια τnς_χρο1άς . 
χαρακτnρ1ζε το (τονικό) "ύψος" ως "nχόχρωμα που μετράται σε μια διάστασn" 
( Βεντούρας 1995). Σε ένα τέτοιο επ1χε{ρnμα. που συμπλέκει δύο θεωρnτικώς 
διασαφnνισμένα χαρακτnρ1στικά του nχου 5 • βλέπουμε {σως όλn τnν ι σχύ τnς 

αναλυτικότnτας που μας παρέχει n μουσ1κn . Ο nχος που "εγγράφεται" στο αποθnκευτικό 

μέσο (παρτιτούρα . μαγνnτ1κn . ψnφ1ακn n άλλn εγγραφn) ε{να1 ένας 
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παραμετροπο1nμένος nχος. παραδομένος στους "εγγράμματους" κα1 αναλυηκούς 

κώδ1κες του μέσου . κ01 εξακολουθεί να βρfσκετ01 στnν κατάστασn αυτn. όταν 
επανέρχετ01 ως ενέργε1α. κίνnσn n "χώρος". μέσα από το επίσnς παραμετροπο1nμένο 
αναπαραγωγ1κό μέσο . που μπορεί να είν01 το μουσ1κό όργανο . κάπο~α άλλn συσκευn κλπ. 
Η παρουσία τnς μεθόδου στnν μουσ1κn είν01 προφανnς: μέθοδος καταγραφnς ( θεωρία) 
αλλά κ01 μέθοδος κατασκευnς (οργανολογία). μεθοδ1κn ακρόασn ( μουσ1κές γνώσε1ς) 
αλλά κα1 μεθοδ1κn εκτέλεσn ( τεχν1κn). Συνεπώς στον βαθμό που "επανα-ακροόμαστε" 
με τnν γονψοπο1ό δράσn των εγγράμματων καταβολών μας , επανέρχετ01 σnμανηκά στο 

προσκnν10 n "μουσ1κότnτα". που στο επίπεδο τnς εφαρμογnς συνδέετα1 με εγγράμματες 
πρακηκές κ01 κάπο1α έννο1α μεθόδου. 

Η παρατnρnσn αυτn γ1α μορφές μεθόδου. με τ1ς οποίες "εμβολ1άζε1" n μουσ1κn τnν 
ακροαμαηκn μας κουλτούρα μάς οδnγεί αβίαστα σε μαθnσ1ακές δ1αδ1κασίες (άτυπες 
περ1πτώσε1ς αυτομάθnσnς αλλά κ01 προγραμμαησμένες δ1δακηκές δραστnρ1ότnτες) τnς 
καθnμερ1νότnτας κ01 με μ1α ευρεία έννο~α σε ζnτnματα πα1δαγωγ1κnς τnς μουσ1κnς κα1 
του nχου . Άλλωστε n σχέσn κουλτούρας κ01 εκπαίδευσnς είν01 φυσ1κn. αν αναλογ10τούμε 
τον βαθύτερο συσχεησμό. που απορρέε1 από τnν κο1νn μορφωηκn τους βάσn . τnν 

μετάδοσn δnλαδιl πολ1ησμ1κών στο1χείων από μ~α συλλογ1κότnτα προς τα μέλn τnς . 

καθώς αυτά αναπτύσσοντ01 κ01 εντάσσοντα1 σ ' αυτnν6 • Σης μέρες μας βλέπουμε όη στnν 
πράξn. 01 λεπουργίες των πολπ1σμ1κών δnμ1ουργών. των πολπ1σμ1κών πα1δαγωγών κα1 
των πολπ1σμ1κών δ1αχεφ~στών συμπλέκοντ01 αναπόφευκτα αλλά κ01 παραγωγ1κά. 01 
πολ1ησμ1κοί οργαν10μοί εκπα1δεύουν κα1 01 εκπ01δευηκοί θεσμοί δnμ1ουργούν. Ο 
πα~δαγωγός γfνετ01 καλλπέχνnς κ01 αντίστροφα . σε δ1αδ1κασίες όπου στο1χεία 
πολπ1σμ1κnς δ1αχείρ1σnς ανακύπτουν ως αναγκαία. 

Παράλλnλα . n μουσ1κn ως τέχνn αλλά κ01 ως μέθοδος. αναστοχαζόμενn πάνω σης 
εγγράμματες καταβολές τnς . δ~ευρύνεται Επανα-μεταβαίνε1 από το μουσ1κό όργανο στο 
nχογόνο σώμα. κρατώντας τnν "ενδ1αμέσως" κεκτnμένn οργανογνωσηκn τnς εμπειρία· 

κ1νείτ01 από τον εγγράμματο κανόνα στnν αυτοσχεδ1ασηκn ελευθερ1ότnτα · αποδεσμεύε1 
τnν φόρμα. τnν συνnχnσn κ01 το nχόχρωμα. σαν να πρόκεπα1 γ~α μ1α φυσ1κn απόρρο1α 

κα~ ανταμοtβn στnν συχνά ασκnηκn εμμονn που επ1δε1κνύε1 σε μ~α σχολ1κn . σπουδασηκn 
καλλ1έργε1α των χαρακτnρ10ηκών τnς αυτών. 'Ετσ1 . επαναπροσδ1ορίζε1 ης αρμοδ1ότnτες 
του μουσ1κού . φέρνοντάς τον στnν θέσn ενός "σχεδ~αστn" κ01 "μnχαν1κού" του nχου . 

συχνά δε. ενός ιωταλυηκού δ1αχειρ1στn πολλών κα1 ετερόκλnτων στο1χεfων. Ρυθμ1στ1κό 
ρόλο σης αρμοδ1ότnτες αυτές δ1αδραματίζουν. βέβα1α. 01 εκάστοτε "τεχνολογίες" σε 
επίπεδο ύλnς ( hardware) n δ1ανοnμάτων ( software) 7• 

Ε1δ1κότερα. ό .η αποκαλούμε "τεχνολογfα του nχου ". είνα1 μ1α ακόμn απόρρο1α 

πρακηκών συναρτnμένων κατά βάσn με εγγράμματες πρακηκές. Η ψnφ1ακn τεχνολογία . 
γ~α παράδε1γμα μπορεί να θεωρnθεί μ1α "εξ ολοκλιlρου εγγράμματn " εφαρμογn, στον 
βαθμό που n αποδόμnσn στο δυαδ1κό ψnφίο ( μnδέν κ01 ένα) έχε1 βάθος 1σοδύναμο -
ίσως κα1 τεχν1κά π10 αυξnμένο - με αυτό του γράμματος που συνθέτε1 τnν λέξn : βλέπουμε 

όη ένα γράμμα που ψnφ1οπο1εfτα1 . γίνετ01 πολύ περ1σσότερα στο1χεία ( δυαδ1κά ψnφία) . 
από ένα που nταν8 • 
Έτσι n σnμασία τnς τεχνολογίας στnν μελέτn μας έγκεπ01 σης ε1δ1κότερες αναλυηκές 

κω συνθεηκές δυνατότnτες παραγωγnς του nχου που μας δfνε1 μέσα από εγγράμματες 

ΜΟΥΣΙΚΗ 4 Ι 
ΗΧΟΣ & 
τΟΠΟΣ 



πρακηκές. Η nχο-παραγωγ1κn τεχνολογία είναι ουσ1ασηκά μ~α ανα-παραγωγ1κri 
τεχνολογία του nχου. ( ακόμα κ1 όταν τεχν1κά δεν είνα1 προφανές). οδnγώντας σε μtα 
επαναδnμ10υργία του σε έναν άλλο χώρο κα1 χρόνο. Μέσα από πο1κίλες αναπαραγωγ11<ές 
συνθnκες. το "σnμα1νόμενο" του nχου - με τnν σnμε1ολογ1κn του έννο1α - όντας 
αποσπασμένο. οδnγείτα1 σε ένα "σnμείο" που συντάσσεται σε ένα συγκεκρψένο 
πολπ1σμ1κό πλαίσ10 (που είναι και πλαίσ10 "παρασnμάνσεων" ( Barthes 1981) ) . 
οδnγώντας μας σε έναν καινούργ10 πλούτο "συμπαραδnλώσεων" - κατά τnν αρχ1κn μας 
αναφορά. 

Ένας nχος συν10τά σε κάθε κουλτούρα ένα ξεχωρ10τό 'Όnμείο" . συμμετέχοντας σε ένα 
1δ1αίτερο πλαίσ10 ~δεών. που ακόμn κ1 αν δεν έχουν εκκ1νnσε1 από ης πρακηκές μtας 
δtαμεσολάβnσnς ενός "χώρου παραγωγnς νοnμάτων", προέρχονται από τnν 

καθnμερ1νότnτα . κα1 "θεσμίζοντα1" ( Thompson 1998) ακρ1βώς επε1δι1 εμφανίζοντα~ ως 
πρακηκές τnς κουλτούρας αυτnς. 01 τεχνολογίες του nχου συναινούν προς τnν 
κατεύθυνσn αυτn : πρωτογενείς καt αναπαραγόμενο~ nxot συνθέτουν ως σnμεία ενταγμένα 
στο εκάστοτε πολ1ησμ1κό πλαίσ10 . -τnν nxnnκn μας καθnμερ1νότnτα σε ένα πλι1θος 
χρnσεων. από ης εtκασηκές nχnηκές ε~κόνες 1<αι τα nχnτ1κά γλυπτά . μέχρ 1 τα πο1κίλα 

οπηκοακου σηκά επ11<01νωνnματα . ης nχnτ1 κές επενδύσε1ς των χώρων n ης 

nχοπαραγωγ1κές 1δ1ότnτες απλών συσκευών τn ς καθn μερ1νότnτάς μας . 
Η κύ ρ 1α συνε10φορά τnς τεχνολογίας του rixoυ . ωστόσο . στnν μελέτn μας δεν είνα ι n 

σηγμn τnς nχοπαραγωγnς. αν και χωρ ίς αυτn καμία συζnτnσn δεν θα μπορούσε να 

υπάρξε ι. Και εδώ μ ας ενδ 1 αφέρε ι ότι το nχnηκό αποτέλεσμ α μπορεί να εμπλακεί 
πο1 κ ιλότροπα μ ε τnν ακροα μ αηκn μ ας κουλτούρα . Μπορε ί γtα παράδε ι γμ α να 

σ υναποτελέσε1 δ ιαχειρίσψο "nχnτ1κό υ λ 1 κ ό" . μνn μ ονευ μ ένο. εγγεγραμμένο ri 
αποθnκευμένο. αλλά μπορεί 1<αι να "μπολ1άσε1" μ ε τον 1δ1αίτερο δt κό τnς τρόπο ως 

τεχνολογία ης πρακηκές και τtς ανηλι1 ψε1ς μα ς ( π.χ. Βλέποντας μtα κυματομοφ n του 
παλμογράφου να "σχnματίσουμε μια εtκόνα" του nχου κ.λπ.). Σε πολλές περιπτώσεις. n 
έννοια τnς τεχνολογίας δ t ευρυνόμενn πέρα από τα στενά πλαίσ1α του "hardware". γίνεται 
αποκαλυπηκri για πρακηκές που αφορούν και στον nxo: θα μπορούσαμε να μtλάμε γtα 
"τεχνολογίες τnς γραφnς". που εμφανίζονται τόσο στnν παρητούρα ( Ιενάκnς 2ΟΟ1 ) . όσο 
και στο λογισμικό που ει1<0νίζε1 μια παρτπούρα. γtα τεχνολογίες δtανοnηκές και ''αφανείς" 

( Postman 1999). όταν δ10χειριζόμαστε ταξ1νομικά τον nxo ως ενέργnμα. ως έννο1α ri 
ακόμn ως ένα υλ1κό πολ1ησμ1κό αγαθό. Τ nν τελευταία αυτn δυνατότnτα. όπως είδαμε. μας 
τnν παρέχουν πρωτίστως 01 τεχνολογίες των μέσων. όταν αυτές υλοπο10ύν "εγγράμματες" 
πρακηκές. 

l!J. μια κόμικ - παρτιτούρα γιο το ttτρογούδι της πόλnςtt 

θέλοντας να βρεθούμε σε ένα "ενδ1άμεσο" τnς "nχοκεντρ1κnς" κα1 ''γραφοκεντρ1κnς" 

επ1κο1νωνίας. το παράδε1γμά μας προέρχεται από μtα 10τορία κόμ1κς ( "άnχο" μέσο) 1<01 
αφορά τον nxo ενός τόπου. Στο κόμ1κ. δίνεται n δυνατότnτα μέσα από μtα γονψοπο1ό 
άντλnσn στο1χείων παλιότερων "αφnγnμαηκών τρόπων". να αναδείξουμε και να 
1<0τανοnσουμε στοιχεία "εφnμερα". 1ωθnμερινά. που είναι στnν περίπτωσn μας κάτ1 
περ1σσότερο από τnν κουλτούρα τnς πόλnς. καθώς εμπερ1έχεται κατά πολύ ό.η 
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αποκαλούμε "μοντερν1σμό" ( Σκαρπέλος 2 Ο 00). Ο McLuhan ( 1964) μάλ~στα, θεωρε( το 
κόμ1κ σύμμαχο τnς τnλεόρασnς κ01 σε μlα αντ1δ1αστολri με το Β1Βλ10. δlνοντας στο1χεfα 
γω έναν "δ1άλογο" πάνω στnν συγγένε1α των κωδlκων μεταξύ έντυπου "κόμ1κ" κ01 
οπηκοακουσηκών μέσων ( Eco 19 94. Σ1ωρπέλος 2 Ο Ο Ο) . συγγένε10 που θα 
περ1στο1χfσε1 κ01 τnν ανάπτυξri μας. 

Ιε1<tνώντας με μlα 1στορ1κri αναφορά στnν πορε(α δlαμόρφωσnς τnς "κουλτούρας" 

που θα μελετriσουμε. θα τnν συσχετfσουμε με ης 1δέες 1<01 τα έργα των Φουτουρ~στών 
γω μlα "τέχνn των θορύβων". που εμφανfζετα1 από τα τέλn του 19ου αlώνα . ως μlα 
πρώτn σύνδεσn του nχnτ1κού τοπfου τnς πόλnς με τnν μουσ1κri. Μέσα από μlα πορεfα . 
όπου n εξέλ1ξn τnς τεχνολογfας του rixoυ σε όλα τα επfπεδα ενriργnσε καταλυτ1κά. 
εντοπfζουμε σriμερα ακροαμαηκές πρακτ1κές . όπου n μουσ1κότnτα του θο ρύβου . n 
δ10χεfρ1σn κάθε rixoυ τnς πόλnς ως υλ1κό πολπ1σμ1κriς δnμ1ουργ(ας προκύπτουν συχνά 

1<01 καθnμερ1νά . 'Ετσ1. σης μέρες μας 1δέες σαν των Φουτουρ~στών δ1αχέοντ01 κα 1 γ(νοντ01 

κομμάη τnς καθnμερ1νriς μας αιφοαματ1κ ri ς 01σθnτ1κriς. κα1 μlα απλri δlερεύνnσn από 

τα πα1δ1ά μπορε( να η ς εντοπfσε1 στα κό μ1κ ς. Όταν ζnτriθ n κε από μαθnτές τnς 

πρωτοβάθμ1 ας ε κπαfδευσnς να συλλέξουν αναφο ρές στα 01κεfα τους nχnηκά τοπfα από 

τnν καθn μερ1νότnτά τους . μ l α από τlς πολλές περ 1πτώσε1ς που παρατri ρnσαν στα κό μ1κς 

του ς riταν χαρακτnρ1σηκ ri ως προς τον συσχεησμό αυτό. καθώς μ lλά κ01 περ1γράφε1 

επακρ 1 Βώς "το τραγούδ1 τnς πόλnς". 
Ο αφnγnτriς 1<0ταγράφε 1 σε μ l α σελfδα ( ε l κόνα 1 ) το υλ1κό που συνθέτε~ το nχnτ1 κό 

τοπfο τn ς πόλnς : το "σ υνιiθ 1 σ μ ένο κονσέρτο". των οχnμάτων. ένα ραδ1 όφωνο. 01 rixo1 μ l α 

των(ας. rixo1 των δlα μερ~σμ άτων κ01 των περασηκών μ nχανών. "θόρυβο1". "φωνές". 

"μουσ1κές". "ακόμn κ01 01 σ1ωπές μπερδεύοντα1". αναφέρε1 ο μυnμένος ακροατriς - riρωας 
του i<όμ1κ. που συνεπαf ρνετ01 να α1<0ύε1 τnν μοναδ1κri μελωδlα από "το τραγούδ1 τnς 
πόλnς"9 

( ε 1 κόνα 2). Αυτά Βέβα1α αποκτούν το πολπ10μ1κό τους νόnμα όταν 
δnμ10υργnθούν σχέσε1ς "συνάφε1ας" ( κ01 όχ1 απλriς συμπλriρωσnς) με τnν όψn 1<01 τον 
χώρο τnς πόλnς. Στnν χρον1κri αυτri στ1γμri ο riρωας που "μυεfτα1". ακούει β1ώνε1 το 

άκουσμα. το οποfο θα αποκτriσε1 το νόnμά του. όταν γfνε1 μνriμn.'Ετσ1 στο τελ1κό στάδ10 
( ε1κόνα 3 ) . αφού παρέλθε1 ο χρόνος. ο riρωας εμφανfζετ01 μέτοχος πλέον τnς 
συγκεκρψένnς ακροαματ1κriς κουλτούρας. Το άκουσμα. συνδυασμένο με ης μνnμον1κές 

λε1τουργ(ες. χαρακτnρfζετ01 από πρακηκές: εfν01 μ1α ευχάρ1στn εμπεφfα. το "τραγούδ1 

τnς πόλnς". το οποf ο επ1λέγε1 να ακούσε1 από μ1α σκεπri. 
Το "τραγούδ1" αυτό δεν θα μπορούσε fσως να 1<0ταγραφε( με μ10 τέτο1α π~στότnτα 

παρά με τον οπτ1κοακουσηκό κώδ11<0 των κόμ1κ τnς πρώτnς εlκόνας ( εlκόνα 1 ) . Ως μ10 
παρητούρα . γ1α τnν κατανόnσn τnς οποf ας ο αναγνώστnς δ1αθέτε1 τους απαραfτnτους -
φ1λμ1κούς κατά κύρ10 λόγο - εγγραμμαησμούς. μας αναλύετ01 το άκουσμα σε κατανοnτές 
ενότnτες. συνοδευόμενο από συναφε(ς εlκόνες. σαν να δfνονταν οδnγfες στους μουσ1κούς 

μ1α ορχriστρας. γ1α τnν θέσn κ01 το περ1εχόμενο του π01ξf ματός τους. Το "τραγούδ1 τnς 

πόλnς" εκτελεfτα1 κάθε Βράδυ στnν πόλn. με πολλές π1θανές θέσε1ς γ1α τον 

"εγγραμμαησμένο" υποψnφ10 α1φοατri. που . ri πρέπε1 να απαπriσε1 σlωπri από τους συν
ακροατές του ( ε1κόνα 2). ri να προτψriσε1 μ1α καλύτερn, riσυxn θέσn. σε ένα μεγαλύτερο 
ύψος ( εlκόνα 3 ) . 

Γ1α τnν "κατανόnσn" τnς κόμ1κ-παρητούρας δεν απα1τεfτ01 Βέβα1α n προσμονri μ1ας 
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νύχτας στnν πόλn. όχ1 μόνο γlατί τα υλ1κά του "τραγουδ1ού" αυτού έχουν αποτελέσε1 στον 

αναγνώστn - ακροατn - κάτο1κο τnς πόλnς 01κεία ακούσματα , αλλά κα1 γ10τί ως nχnηκά 

θέματα. έχουν πολλές φορές ακουστεί στα μαζ1κά μέσα. ως μέρn μοντέρνων τραγουδ1ών 
και μουσ1κών από κ1νnματογραφ1κές τα1νίες. που βρίσκουμε και ως ξεχωρ1σμένα 
μουσ1κά έργα ( "soundtrack"). Ο αναγνώστnς- ακροατnς ανακαλεί ης nχnηκές μνnμες 
1<01 αν το επ1θυμε1. ε1σάγετα1 σε πρακηκές επανα-ακρόασnς του nχnτ1κού του τοπίου. 

εlσάγεται ουσ1ασηκά σε καινούργ1α ακούσματα κα1 βlώματα . μέσα από συγκεκρψένες 

πρακηκές ακρόασnς. μέσα από μlα συγκεκρψένn ακροαματ1κn κουλτούρα. 
Έτσ1. στον "προνομ1αι<0 τρόπο εγγράμματnς . οπηκοπο1nμένnς . συνεπώς 

εμπλουησμένnς με νέα στο1χεία. πολπ1σμ1κnς πλnροφορίας που δnμ1ουργείται με το 
σκίτσο. παρατnρούμε τnν μετάδοσn στον αναγνώστn των πρα1σ1κών μlας "αναλυηκnς" 
ακρόασnς . όπου τα nχnηκά συμβάντα κατανοούνται . μεμονωμένα κατ' αρχάς κα1 

συντεθεψένα στn βάσn μlας "φόρμας" στn συνέχεια . στο τελ1κό "μουσ1κό " αποτέλεσμα. Η 

οργάνωσn τnς "φόρμας" αυτnς . εμπεριέχε1 ης δ1ατάξε1ς των εlκόνων. που ομοιάζουν με 
παρατεταγμένες "πάρτες" 10 στnν :·παρτπούρα" του μαέστρου ( εlκόνα 1 ) . σε μια 
οργάνωσn που απορρέε1 από τους επ1κο1νων1ακούς κώδ1κες των κόμικς. 

Ωστόσο . τα κόμ1κς . ως σnμείο συνάντnσnς πολλών μορφών τέχνnς από το παρελθόν 
των εlκασηκών τεχνών αλλά κα1 ης νεότερες οπηκές 1<01 οπτικοα1<0υσηκές τέχνες 

( Σκαρπέλος 2 000) . ενσωματώνουν πολλαπλούς επ1κο1νωνιακούς κώδ1κες 11 . τους 
οποίους θα πρέπε1 να θεωρnσουμε ενεργούς τnν σηγμn τnς ανάγνωσnς. 01 κώδικες αυτοί 
λεπουργούν ως στοιχεία δlαμόρφωσnς τnς α1φοαμαηκnς κουλτούρας στα κόμ1κς. αλλά 
εύλογα λεπουργούν ομο1οτρόπως και στα μέσα από τα οποία προέρχοντα1 
( κ1νnματογράφος . φωτογραφία κλπ.). 

·Σε ό .η αφορά τον κ1νnματογραφ11<ό κώδ1κα. γlα παράδε1γμα . είναι φανερό όη n γωνία 
λrlψnς όπου ο σκπσογράφος "στnνε1 τnν κάμερά του " προκεψένου να έχε1 το επ1θυμnτό 
κάδρο γlα το πλάνο του . εξυπnρετεί ης άμεσες ανάγκες γlα τnν αφnγnσn τnς ιστορίας . 
Όμως στnν περίπτωσn όπου n εlκόνα συνοδεύεται από nxo. (ο 1<1νnματογράφος είνα1 
"ομιλών" ) . n δlαλεκηκn εlκόνας και nχnηκnς μπάντας αναδ1αμορφώνε1 αναπόφευκτα και 
το αποτέλεσμα του κάδρου (Kracauer 1983. Δαυλόπουλος 1985). Πολλά μπορούν να 
ειπωθούν για τnν σχέσn αυτn. κατ' αρχάς στο επίπεδο τnς φωτογραφίας : ένα νυχτερινό 

πλάνο εξασφαλίζει όχι μόνο χρωμαηκn αφαιρεηκότnτα λόγω έλλε1ψnς φωτός. αλλά και 
διαφορεηκούς. 1διαίτερους χρωμαηκούς τόνους. Αφενός είναι στnν φύσn μας σε 

συνθnκες περ10ρισμού τnς ορατότnτας να μεταθέτουμε το αντιλnπτικό μας βάρος στnν 

ακοn . οπότε n νύχτα προσφέρεται γlα ακρόασn - όπως κα1 μια σκοτε1νn αίθουσα επίσnς 
- αφετέρου n "παντοδυναμία" του nμερnσιου φωτός που ελαπώνε1 ης τον1κές 
αποχρώσεις. τις σκ1άσεις και αναιρεί πολλές αυτόφωτες πnγές (ένας λαμπτnρας δεν έχει 
νόnμα στο φως του nλ1ου) . παύε1 να υπάρχε1 το βράδυ . Το "nμερnσ10" τοπίο εμφορείται. 
με τnν ισχύ του θερμού nλ1ακού φωτός . ένα είδος "σιωπnς"· αποδυναμώνει ης κ1νnσε1ς 
και τους επόμενους αυτών nχους . δίνοντας τnν ψευδαίσθnσn μ10ς περ1σσότερnς nσυχίας. 
Στnν νυχτερ1νn εlκόνα που όλα αυτά εκλείπουν. μlα φωτεινn επ1γραφn . ένα φανάρ1 
αυτοκινnτου αποκτούν οπτ1κn σnμασία. απnχούν με τnν εμβέλεια του φωτός και όταν 
εμφανίζοντα1 παλλόμενα . αν και άnχα σχεδόν. λεπουργούν ρυθμοδοηκά και nχοπο1nτικά. 
Στnν νυχτερ1νn αυτn "παρτπούρα" του κόμικ n απουσfα φωτός (μαύρο φόντο) ταυτίζεται 
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με τnν απουσ f α nχου στnν αfθουσα συναυλ1ών 1<01 01 όγιω1 των κτnρfων εκπροσωπούν. 
μέσα από ης προοπηκά τεμνόμενες ακμές τους. ης nχnηκές πnγές του "αχού" τnς πόλnς . 

το nχnτ1κό "υπόστρωμα" γ~α τnν εκτέλεσn του τραγουδ1ού τnς πόλnς . Έτσ1 έχε~ νόnμα 01 
όγ1<01 αυτοf να προσεγγ1στούν από ψnλά ( ε~κόνα 3 ) προκεψένου να κατανοnσουμε όη 
από αυτούς πnγάζε1 ο nχος . 

Εfνα1 σnμανηκό να παρατnρnσουμε όη "το τραγούδ1 τnς πόλnς" δεν περ1γράφετα1 
μέσα από ης γνώρψες οπηκοπο1nσε1ς . τον "πfνακα nχων" ( "από το ' ζ1π' τnς σφαfρας 
μέχρ1 το ' μαμπλ' τnς δ~ανοnηκnς εργασfας" ( Eco 1994) ) των κόμ1κς . όπου παχ1ά 
γράμματα με ανυσματ1κό χαρακτnρα αναλαμβάνουν να καταγράψουν το άκουσμα. n το 
αfσθnμα . Ουσ~ασηκά δεν υπάρχε1 καμ1ά αυστnρά "comic-n" οπτ~κοποf nσn του 
"τραγουδ1ού τnς πόλnς". εκτός από τα κεf μενα τnς αφnγnσnς. καθώς χρnσψοπο1εfτ01 n 
ιανnματογραφ1κn γλώσσα. Η επ1λογn αυτn παρέχε1 στο nχnηκό αποτέλεσμα που το κόμ1κ 
ανασύρε1 από το μνnμον1κό μας . μεγαλύτερn nχnηκn π1στότnτα κ01 "ευκρfνε1α" 
( McLuhan 1964). Κατά τον McLuhan ο κ1νnματογράφος κατατάσσετα1 στα "θερμά 
μέσα" . καθώς περ1έχε1 άφθονn πλnροφορfα . περ10ρfζοντας τnν πρωτοβουλfα του δέκτn 
να "φανταστεΓ. Σε αντ1δ1αστολι1 με τα "θερμά μέσα". τα κόμ1κς . όντας "ψυχρά μέσα". 
περ1ορίζουν τnν πλnροφορία. τnν παραμετροπο1ούν. θα λέγαμε . στο σχnμα κ01 το 
χρωμαηκό ''γέμ1σμά " του κ01 αφnνουν πρωτοβουλία γ~α τnν ανασύνθεσn τnς 

πλnροφορfας στον αναγνώστn .'Ετσ1 . στο παράδε1γμά μας. παρόη πρόκεπ01 γ~α σκίτσο . n 
πρακηκn "ακρόασnς" προέρχετ01 από τον "θερμό" κ1νnματογράφο ( ανακαλούντ01 
κ1νnματογραφ1κοf nχο1 από τnν ε1κόνα) κ01 όχ1 από ενεργοποίnσn των "κλασ1κών" 
κωδίκων ΚΟ1 οπηκοπο1nμένων nχων του κόμ1κ . 

Στ1ς χρnσε1ς 1<1νnματογραφ1κού κώδ1κα στο κόμ1κ μπορούμε επίσnς να 
συμπερ1λάβουμε το απροσδ1όρ1στο καδράρ1σμα των σκnνών τnς πόλnς ( ε~κόνα 1 ) που 
δεν υπακούε1 σε οπτ11ωύς κανόνες ενός ε~κασηκού έργου με "κλασ1κές αρχές". Έτσ1 . 

1σορροπfες όγκων. κεντρ1κό θέμα . έμφασn στnν προοπτ1κn. γραμμές κ01 άξονες 
ανάπτυξnς. εκλείπουν. καταδε1κνύοντας στον εγγραμμαησμένο θεατn όη το βάρος πρέπε1 
να δοθεί κάπου αλλού. δnλαδι1 στο άκουσμα . στnν προσοχn των nχογόνων πnγών που 
αστραπ~αία. σχεδόν βί01α μερψνά να "σnμαδέψε1" ο ε~κονολι1πτnς ( ακόμn κ1 αν μετά το 
σnμάδεμα "ακ1νnτοπο1nθεί' n κάμερα) προκεψένου να κ1νnματογραφnσε1 το nχnηκό 
συμβάν. Λόγω αυτnς τnς αμεσότnτας . αγνοούντ01 κα1 01 "κλασ1κές αρχές" που 

προαναφέραμε. Πράγμαη. στnν καθnμερ1νότnτά μας . όταν παρακολουθούμε κάπο10 
nλεκτρον1κό μέσο ( τnλεόρασn . κ1νnματογράφο κ.λπ.). n προσοχn μας είν01 σχεδόν 
βέβα10 όη θα στραφεf στον nχο αν το κάδρο δεν δfνε1 τέτο1ες 01σθnηκές - οπτ1κές 
προτερ01ότnτες. μ~α κα1 ασυναfσθnτα θα αναζnτnσουμε τnν σκοπψότnτα τnς λι1ψnς 
( Crisell 1991) . τον λόγο δnλαδι1 που ο δnμ1ουργός μας παραθέτε1 το συγκεκρψένο 
πλάνο . Κατ' αναλογία . σε μ~α συναυλία δεν επ1ζnτούμε απαραίτnτα μ~α " καλι1 θέσn" ως 
προς τn σκnνn . αλλά ως προς το άκουσμα. που στnν περfπτωσn αυτn είν01 ΚΟ1 το 
πρωτεύον. 

Τα μέσα με πολλούς τρόπους μάς οδnγούν σε ακούσ1ες "επανα-ακροάσε1ς" των 
περ1βαλλοντ1κών nχων: nχο1 που περνούν απαρατnρnτο1 στnν καθnμερ1νότnτά μας. όταν 
αναπαράγοντ01 στα μέσα . θεωρείτ01 όη έχουν κάπο10 νόnμα κ01 επ1ζnτείτ01 n 
επ1κο1νων1ακn σιωπψότnτα του δnμ10υργού. n οποία. αν δεν υπάρχε1. τους καθ~στά 
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ενδεχομένως ανεπιθύμnτους . Ο αέρας που φυσά στο αυτί μας παράγει έναν βόμβο ανεκτό 
στnν πραγματικότnτα . αδιανόnτο όμως όταν προσλαμβάνετα ι από ένα μικρόφωνο. Η 
"ατυχriς" αυτri περίπτωσn nχολnψίας . καθώς σε όλους ενδεχομένως έχει τύχει κατά τις 

αυτοσχέδιες καθnμερινές μας nχογραφriσεις . μας επιτρέπε ι τώρα να συζnτάμε για τον 
"βόμβο" αυτό: προφανώς δεν έχε ι το ίδιο νόnμα όταν αναπαράγετ01 από ένα μέσο κ01 

όταν τον ακούμε στnν πραγματικότnτά μας . Πρόκεπ01 για μια διαδικασία "επισriμανσnς" 
των περιβαλλοντικών riχων. όταν αυτοί ανα-παράγοντ01 από το μέσο . που μεταβάλλει (αν 
δεν δnμιουργεί εκ νέου) τις συμπαραδnλώσεις των riχων αυτών. 01 συμπαραδnλώσε1ς 
αυτές ενσωματώνοντ01 στους κώδ1κες που δnμιουργούν τα μέσα . αυτονομούντ01 από τnν 
διαδικασία που τις γέννnσε {συνεπώς κα1 το αναπαραγωγ1κό τους μέσο) κα1 μπορούν να 
λειτουργnσουν εκ νέου νοnματοδοτικά, στο άκουσμα των nχων ακόμn ΚΟ1 φυσ1κών. 
χωρίς καμία παρουσία τεχνολογίας. Όταν n τεχνολογία nταν παρούσα. n ανα-παραγωγ1κn 
διαδ1κασία αποτέλεσε το στάδιο τnς μαθnσ1ακnς δ~αδικασίας. στnν συνέχεια μεσολάΒnσε 
χρόνος ώστε να δnμ1ουργnθεί "μνnμn " κ01 να οδnγnθούμε στο στάδιο τnς "επανα

ακρόασnς". 
Αν n διαδ1κασία αυτn μπορεί να ορ1στεί ως μ~ας μορφnς "ωρίμανσn " του ακροατri . 

συνάδε1 με τnν γενικότερn δ~ατύπωσn ότι "μάθnσn σnμαίνε1 ωρίμανσn" ( Αφεντάκnς 
1994) . κ01 είνα1 ζnτnμα πλέον - στο οποίο δεν θα εμβαθύνουμε εδώ - 01 ακριβείς 
μαθnσ1ακές δ1αδικασίες που κάθε φορά λαμβάνουν χώρα στnν πορεία δ~αμόρφωσnς 
μ10ς ακροαματικnς κουλτούρας. Μ1α σnμαντικn . ωστόσο. παράμετρος είν01 αυτn τnς 
"μάθnσnς μέσα από ένα πρότυπο" - κατά κανόνα - των μαζ1κών μέσων. Τον τύπο αυτό 

μάθnσnς καταγράφουν οι κο1νων10γνωστικές θεωρίες . με κύριο εκφραστn τον Albert 
Bandura { 19 7 1 ) . Σύμφωνα με τον Bandura. ο θεατnς - αναγνώστnς οιιωώνετ01 τα 
αποτελέσματα μιας ολόκλnρnς εμπεφίας . που ο nρωας "ανέλαβε" να Βιώσε1 με όλες τις 

συνέπε1ες. Ο θεατnς χωρίς να υπόκεπ01 τις συνέπειες αυτές μεταβαίνει απευθείας στο 

αποτέλεσμα κ01 μέσα από τnν ταύτισn του με τον nρωα "μαθαίνει " από το "βίωμα" αυτό . 

Στnν περίπτωσn μας. έχουμε ένα "πρότυπο ακροατn . κα1 ένα "πρότυπο 
( επανα) ακρόασnς". αν επέλθε1 μ~ας μορφnς "ταύτισn" με τον nρωα. 

Η συζnτnσn γ~α τις μαθnσ10κές διαδ1κασίες ανασύρει επίσnς το ζnτnμα τnς προφανούς 
δυνατότnτας "παράλλnλnς" δράσnς μιας πολπισμ1κnς { προερχόμενnς από τα μέσα) με 
μια πα1δαγωγ1κn δ~αδικασία: n αναφορά στο "τραγούδι τnς πόλnς " θα μπορούσε να 
εμπερ1έχετ01 στnν δ~δακτέα ύλn ενός μαθnματος μουσ1κnς εστιασμένο στnν "συμβολn του 
Φουτουρισμού στn Μουσικn " . Από νωρίς n δράσn αυτn των μέσων έχει επισnμανθεί 
καθώς τους αποδόθnκε ο χαρακτnρισμός ενός "παράλλnλου σχολείου" 1 ' • ενός χώρου 
μάθnσnς χωρίς ωστόσο τον συντονισμένο χαρακτnρα τnς π01δαγωγ1κnς πράξnς 

( Lastego - Testa 1991 ) . Με τnν εξέλ1ξn των τεχνολογ1ών από τα nλεκτρον1κά στα 
ψnφιακά μέσα . εύλογα n συζnτnσn αυτn προεκτείνεται όλο ΚΟ1 ΠΙΟ πολύ. 

ΙΥ. κούρδισμα στο ηχητικό τοπίο και .. τραγούδι - κελάρυσμα .. 

Τα στο1χεία τnς μάθnσnς. τnς μεσολάβnσnς του χρόνου κ01 τnς λεπουργίας τnς 
ανα-παραγωγnς. δεν θα πρέπε1 να συνδεθούν στενά μόνο με τnν έντονn παρουσία των 
μέσων n προφανών δ1αδικασ1ών αγωγnς. Εξ αρχnς αποσυνδέσαμε τις "εγγράμματες" 
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δ1αδ1κασίες από τnν υποχρεωηκn παρουσία ''γραφnς". θα αναφερθούμε σε ένα 

παράδειγμα όπου . αν και τα (εγγράμματα) μέσα ( media) απουσιάζουν. n ακροαμαηκn 
κουλτούρα δ1αμορφώνετα1 με "παιδαγωγ1κn μέθοδο" και μάλ1στα από τους ίδιους τους 
πολιησμ1κούς δnμ10υργούς : το αντλούμε από το αυτοβιογραφικό κείμενο του Τάσου 
Χαλκ1ά ( Χρονόπουλος 19 8 5 ) . Ο Χαλκ1άς κάνε1 λόγο γ1α μ10 μερίδα κοινού. όπου στα 
πανnγύρια "έμπαινε στο χορό. ενώ 01 fδ101 01 μουσικοί κούρδιζαν" . 01 μουσικοf 

αναλάμβαναν τότε μέσα από μ1α παιδευηκn δ10δ1κασία . που 01 ίδ101 επωμίζονταν, να 
"βοnθnσουν" τους ακροατές τους . όπως αναφέρει. 

Το κοινό διακρινόταν κατά τον Χαλκ1ά από μια καθαρότnτα. οπότε ο ξεχωρ1στός nχος 
του οργάνου . τους συγκινούσε κα1 σnκώνονταν να χορέψουν. χωρίς βέβαια να έχουν τnν 
παραμ1κρn έλλε1ψn σεβασμού απένανη τον μουσικό . αλλά κα1 χωρίς να γνωρίζουν τnν 
διαδικασ fα του κουρδfσματος. Όταν 01 μουσ1κοί λεπουργούσαν πα1δευηκά . ο ι άνθρωπο1 
" άκουγαν" κ01 " μάθα1ναν" μας αναφέρε 1 με έμφασn. Δfνοντας ουσ1ασηκά τα 

χαρακτn ρ1σηκά τnς διαμορφούμενnς τότε ακροαμαηκnς κουλτούρας . ο Χαλκιάς 
αναφέρε1 στοιχεία μορφολογf ας. μελ1σμαηκnς αγωγnς αλλά κα1 δεδομένα γ10 τnν χρο1ά 
και τnν έντασn: ·τότε παλα1ά παίζαμε τόσο σ1γά. Πόσο δυνατά μπορεί να παίξε1 κανεfς 
χωρfς μικρόφωνο. Δεν είνα1 δυνατό να παίξε1 δυνατά.'Ομως nτανε και το άλλο. Ο κόσμος. 
Ένας άλλος κόσμος. Μερακλnς. Τα nθελε όλα σπfνα . Εντελώς σπίνο. Τ1 δύναμn μπορεf να 
έχε1 το σαντούρι παραδείγματος χάρn χωρίς μlκρόφωνο . Έπρεπε ο Φώτnς να περάσε1 
μαντnλ1 " ( Χρονόπουλος 198 5 ) . 

Η σύνθεσn σε ένα nχnηκό τοπίο μουσ1κών nχων τέτο1ας εντάσεως (που δεν έχουν 
τεχν1κά εν1σχυθεί) καταδεικνύε1 τn δnμ1ουργία μlας κουλτούρας με μια ανάλογn 
αιφοαμαηκn ευαισθnσfα απέναντ1 στους nχους του περ1βάλλοντος . Πολλα παραδεfγματα 
το φανερώνουν: n τάσn πολλών λαϊκών οργανοπαιχτών να ενσωματώνουν μεταγενέστερα 
σης nχογραφnσε1ς τnς μουσ1κnς τους nχογραφnμένους nχους από το πρωτογενές τnς 

nχnηκό τοπfο ( τnν πλαγ1ά . το κοπάδ1 , τnν παρέα) . 01 προσπάθε1ες των λαϊκών μουσ1κών 
να συνδέσουν το μουσ1κό άκουσμα με το τοπίο με πο1κίλες μουσ1κές μιμnσε1ς, ακόμn n 
δnμ1ουργία του χαρακτnρ1σηκού ραδ10φωνικού σnματος του "τσοπανάκου " . Χωρfς τnν 
παρουσία των μαζικών μέσων και των τεχνολογιών αναπαραγωγnς. οδnγnθnκαμε και 
στο παράδειγμα αυτό στnν ακρόασn των nχων του τόπου. όπως και στο "τραγούδι τnς 
πόλnς". Ι<οινn συνισταμένn στnν διαμόρφωσn των ακροαμαηκών πρακηκών αποτελεf n 
βιωμαηκn παρουσία σε έναν τόπο . καθώς κ01 01 μνnμον1κές λεπουργίες που 
συναρτούνται με τον χρόνο. 

Τ nν άποψn αυτn ενισχύει μ10 μελέτn που μπορούμε να χαρακτnρfσουμε ως μια 
"θεωρnηκn συνέχεια" τnς κατάθεσnς του Τάσου Χαλκιά. και που μας παραθέτε~ n Ελένn 
Αδαμοπούλου ( 19 7 6) . καταγράφοντας τnν μουσικn πραγμαηκότnτα Ελλnνων 
μεταναστών λfγα χρόνια μετά. Η Αδαμοπούλου ερευνώντας τn σχέσn των Ελλnνων 
μεταναστών με τnν μουσικn διαπ1στώνει πως μια κύρια απfα που νοιώθουν κοντά τους 
το δnμοηκό τραγούδ1 και το θεωρούν σnμαντ1κό είν01 γ10τf ο nχος συνειρμικά 
παραπέμπε1 στnν φύσn. "θα 'λεγα πως τα όργανα μ1λάν στους εργάτες κάπο1α μουσικn 
γλώσσα που τους φέρνε 1 έντονα κοντά στον τόπο τους . 1<1 όπως μου ανάφεραν μερικοί. 
συχνά ο nχος του κλαρίνου n και άλλων οργάνων τους θυμ ίζει nχου ς τnς φύσnς π.χ . 
κελάρυσμα ποταμού n κελάnδ1σμα πουλ1ών κ.λπ." μας λέε1 . Γ1α τnν Αδαμοπούλου ο nχος 
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αυτός λειτουργε{ μάλλον ξεκάθαρα ως τόπος . ως σύνδεσn με έναν τόπο ενώ Βρισκόμαστε 
σε έναν άλλο. μέσα από μ~α γεν1κri δ1άθεσn που ονομάζε1 "νοσταλγ{α". Τ nν νοσταλγ{α αυτri 
αντιδ10στέλλε1 με άλλες μουσ1κές λειτουργ{ες που συμβάλλουν στnν δ~ασκέδασn των 
ανθρώπων. και που έχουν αναλάβει τώρα άλλα εfδn μουσ1κriς. Έτσ1 . ένα κο1νό με 
δ~αμορφωμένn μουσικri κουλτούρα "επανέρχεται " σης νοnματοδοτriσε1ς του rixoυ . 
δίνοντας έμφασn στnν nxnηκri υπόστασn μ~ας μουσ1κriς. Η μουσ1κri λαμΒάνε1 τn θέσn του 
rixoυ ενός τόπου. ενέργεια αντfστροφn με τnν περ{πτωσn όπου ο rixoς του τόπου λαμΒάνε1 
τn θέσnς τnς "μουσ1κriς" (ως το "τραγούδ1 τnς πόλnς"). 

Ο συλλογ1σμός αυτός . που εσηάζει στnν δ~αμόρφωσn και μετοχri σε μ~α αιφοαμαηκri 
κουλτούρα και όχ1 σης συνθriκες κα1 τεχνικές που συνθέτουν το ακρόαμα. θέτε1 το 
επfκεντρο του ενδ1αφέροντός μας σης εσωτερ1κές δ1εργασ1ες του ακροατri και όχ1 στnν 
σύνθεσn του nχnηκού τοπfου. που στα παραδεfγματά μας μπορεf να εfναι από το φυσ1κό 
τοπίο τnς υπα{θρου μέχρ1 τον εκτεχνολογnμένο χώρο τnς πόλnς. Με ης εσωτερ1κές αυτές 
διεργασfες σχετfζοντα1 . όπως αναφέραμε . n δ1αμόρφωσn μιας ακροαμαηκriς κουλτούρας 
κα~ n συμΒολri -διαδ1κασ1ών που άπτονται του παιδαγωγ1 κού ενδ1αφέροντος . Συνδέοντας 
το άκουσμα με τον τόπο . δ1αφαfνεται αρχικά μ~α αναλογικri μεταξύ τους σχέσn . που όμως 
δεν θα πρέπε1 να ε1δωθεf απλοποιnηκά. αλλά ως ένα αρχ1κό σχriμα δ1ερεύνnσnς . Η Ελένn 
Αδαμοπούλου. για παράδε1γμα. απ10λογεf με το σχriμα αυτό (ο rixoς ως τόπος) τnν 
προτίμnσn των ερωτnθέντων σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικriς . που όμως δεν 
καλύπτει το σύνολο των αρεστών τους ακροαμάτων. Ένα πλriθος απ1άσεων και 
νοnματοδοτriσεων μπορεf να οδnγriσε1 σε μια στάσn απέναντ1 σε ένα ακρόαμα που 
σχετfζεται ri δε σχετfζεται με έναν τόπο: εfδαμε όη ένα "άnχο μέσο " μπορεf να αναφέρετο~ 
στnν nχnηκότnτα κα1 τnν μουσ1κότnτά μας . πολ1ησμ1κοf δnμ1ουργοf να δρουν "μεθοδ1κά" 
στις ακροαμαηκές μας πρακηκές κω τα μαζικά μέσα να αναπαράγουν τον μουσικό rixo 
δυνnτικά ως τόπο. 

Εισχωρούμε έτσ1 σε μια προΒλnμαηκri όπου το Βάρος μετατοπfζεται από τον 
συσχεησμό του τόπου με τον rixo. σης δ10δ1κασfες που συντελούν στον συσχεησμό αυτό . 
Η ακροαμαηκri κουλτούρα δεν συνδέετω στενά με τον τόπο . αλλά με τον "τρόπο" τnς 

ακρόασriς του . Άλλωστε ο "nχnηκός" τόπος . αν κω γεννιέται στα πλαfσια ενός τοπίου . δεν 
πρέπε1 να μας δ10φεύγε1 όη εfνω αποτέλεσμα ακρόασnς κω συντελεfτα1 από riχους που 

τελ1κά προσεγγfζουν τον ελάχιστο χώρο πέρ1ξ του ακροατri . Γ~' αυτό άλλωστε κω ο 
ελάχιστος . μnδαμινός αυτός "τόπος" μπορεf να υπάρξε1 τελε{ως ατομ1κά. στα ακουσηκά 
ενός "walkman". Αυτri ακρ1Βώς τn δυνnηκri "μεταφερσιμότnτα" του τόπου που μας 

παρέχουν τα μέσα και Βfωσαν 01 ερωτούμενοι τnς Ελένnς Αδαμοπούλου. έχουμε πλέον 
άφθονn στnν καθnμερ1νότnτά μας. Επ1προσθέτως. τα μέσα μάς παρέχουν τnν δυνατότnτα 
να διαμορφώσουμε το μοναδ1κό . "ατομ1κό" nχnηκό μας περ1Βάλλον. Η εξατομίκευσn 

αυτri δfνε1 ένα ακόμn επ1χεf ρnμα ώστε να εσηάσουμε σης δ1εργασfες διαμόρφωσnς των 
ακροαμαηκών πρακηκών και όχ1 σης συνθriκες κω τεχνικές που διαμορφώνουν το 

ακρόαμα. Άλλωστε σε κάθε παράδε1γμα δ~αφέρει n οδός δ~αμόρφωσnς των πρακηκών 
αυτών: γ1α τον riρωα του κόμ1κ 01 παραινέσεις του συμπολfτn του . για τον αναγνώστn n 
προσΒασιμότnτά του στους κώδ1κες του μέσου. για τους θαμώνες n "πα1δαγωγ1κri " 
δραστnρ1οποf nσn των μουσικών. γ1α τους μετανάστες n αναπαραγωγ1κri δυνατότnτα των 
μέσων κ.λπ. Όμως σε κάθε περ{πτωσn αναφέραμε όη μπορεf να ανιχνευτεf κατά πόσο οι 
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πρακηκές που οδnγούν στnν δlαμόρφωσn αυτn είνα1 εγγράμματες. Η επίγνωσn τnς 
παραμέτρου αυτnς είνα1 ο στόχος προς τον οποίο θελnσαμε να κ1νnθούμε με τn συζnτnσn 
μας. 

Ο Τάσος Χαλκ1άς αναφέρε1 πως έμελλε n κουλτούρα αυτn αργότερα να "δ1αρραγεί'. με 
τnν επίδρασn άλλων εγγράμματων πρακηκών. Ο σύγχρονος ακροατnς των ίδ1ων 
ακουσμάτων λεπουργώντας π.χ. "αξ1ολογ1κά" ( κα1 όχ1 "β1ωμαηκά". μέσα από μlα 
"αυθεντ1κn" άσκnσn των β1ωμάτων του στον nχο-τόπο) μπλέκετω - γ10 παράδε1γμα - από 
τnν γραμμ1κότnτα του σχnματος δάσκαλος - μαθnτnς: αν ακούσε1 1<01 τους δύο να παίζουν 
δεν μπορεί να πε1 αν κάπο1ος "είνω καλύτερος". μας αναφέρε1 ο Χαλκ1άς. Το εγγράμματο 
σχnμα τnς "μαθnτείας" λεπουργεί ανασταληκά στnν κρίσn του. Αυτn n "δ1άρρnξn" που 
1σχύε1 στους μουσ1κούς nχους προεκτείνετα1 στους περ1βαλλοντ1κούς nχους γlα κάπο1ον 

που δεν τους έχε1 Β1ώσε1 σε μ10 πάροδο του χρόνου. αποκτώντας κάπο1ας μορφnς 
"αγωγn" (με το εύρος τnς έννο1ας που παρουσ1άζουμε εδώ) με αυτούς. Σε ένα Βαθμό 
αυτn μπορεί να συσχεηστεί με ης "Όποστάσε1ς" που δnμ10υργούντ01 από νεότερες γεν1ές 
γlα ης μουσ1κές παλ1ότερων γενεών: δεν πρόκεπω γlα μlα δlαφορά χρόνου . όσο 
πρόκεπα1 γlα μlα δlαφορά κουλτούρας. Όμως κω στnν περίπτωσn αυτn . εγγράμματες 
πρακηκές είνω αυτές που "αποδ1οργανώνουν" μ10 κουλτούρα. (όπως κα1 εγγράμματες 
πρακηκές nταν αυτές που μπορεί να τnν δlαμόρφωσαν). 

Ι<αθώς "μαθαίνετα1" το εγγράμματο σωρευηκό μοντέλο . όπου λογ1κά ο δάσκαλος είνω 
καλύτερος από τον μαθnτn . n πο1οηκn κα1 β1ωμαηκn προσέγγ1σn τnς συγκεκρψένnς 
κουλτούρας παραμερίζεται Η ασυνέχε1α εμφανίζετω ανάμεσα στnν κουλτούρα που 

γέννnσε ένα μουσ1κό άκουσμα κα1 τον αι<ροατn δυνnηκό μέτοχο τnς κουλτούρας αυτnς. 
Η α1σθnτ1~n συγκρότnσn του ακούσματος έχε1 σαφώς σnμαίνοντα ρόλο. όμως δεν πρέπε1 
vα μας δ1αφύγε1 όη άλλο1 παράγοντες - κα1 όχ1 κάπο10ς σταθερός ωσθnηκός παράγοντας 
- μας οδr1γnσαν να ορίσουμε η στο1χε10θετεί ένα "τραγούδ1 " κω η έναν "nxo του τόπου ". 

Έτσ1 . σταθερές δεν nταν 01 παράμετρο1 γlα τον ορ10μό τnς " μουσ1κnς" n του "nχου". αλλά 
αυτές του "αιφοατn". τnς "θέσnς αιφόασnς". τnς "σκnνnς" αλλά κω τnς πράξnς τnς 
"ακρόασnς" . που τα συναντούμε όλα γύρω από έναν ακροατn που αξ1ώνε1 σlωπn γlα να 
ακροαστεί ( εlκόνα 2) n που απολαμβάνε1 το ακρόαμα σε μlα στέγn ( εlκόνα 3). 

ν. οπό την ( οκροαμοτική) κουλτούρα στην (ηχητική) ογωγή 

Επ1χεφώντας να κατανοnσουμε τnν δ~αμόρφωσn τnς ακροαμαηκnς κουλτούρας τnς 
καθnμερ1νότnτάς μας . επ10nμάναμε τους ρόλους των εγγράμματων αντ1λnπηκών 
δ1αδ1κασ1ών του nχου . μέσα από παραδείγματα που εμπερ1έχουν εγγράμματες πρακηκές. 
Παραμείναμε σε ένα Βαθμό στον χώρο τnς π01δαγωγ1κnς. θεωρώντας όη "με τον ένα n 
τον άλλο τρόπο" τα εγγράμματα αυτά σχnματα συνδέοντα1 με δ1αδ1κασίες μάθnσnς. 
Άλλωστε. όπως επ1σnμάνθnκε . υπάρχουν κο1νές βάσε1ς κουλτούρας κα1 εκπαίδευσnς. Στο 
τελευταίο μέρος θα δούμε ένα παράδε1γμα όπου 01 δ1αδ1κασίες δlαμόρφωσnς μlας 
ακροαμαηκnς κουλτούρας πnγάζουν από τnν εκπωδευηκn δ1αδ1κασία. 

01 " nχοζωγραφ1ές" ( εlκόνα 4). όπως θα ονομάσουμε ης οπτ1κοπο1nσε1ς γlα 
π01δαγωγ1κές εφαρμογές μελέτnς του nχου . Βασ1σμένες σε σκίτσα. μ10 συγγεν1κn δnλαδr1 
τεχν1κn με τα κόμ1κς . είνω. π1στεύουμε. μlα δυνατότnτα δlδακηκnς πρακηκnς στο 
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μάθnμα τnς Μουσικnς. Μπορούν να απο

τελέσουν αναλυτικό εργαλείο κατανόnσnς 

των θεμάτων nχου που μελετούνται στnν 

τάξn και βασίζονται στnν ανάδειξn και 

αξιοποίnσn των άτυπων "εγγραμματι 

σμών" που διαθέτουν τα παιδιά στους 

καθnμερινούς οπτικούς κώδικες κατανό
nσnς του nχου. όπως τους αναφέραμε 
αρχικά . Ο παιδαγωγός μπορεί να ανα

πτύξει ένα σύνολο θεματικών. από ζnτn

ματα περιβαλλοντικnς αγωγnς που αφο

ρούν στους nχους και τnν nχορρύπανσn . 
μέχρι ζnτnματα μιας πολιτισμ ι κnς "αγω

γriς του nχου ". μιας μορφnς . θα λέγαμε . 

" nχnτικnς αγωγnς" . Σε μια τέτοιά αγωγn 

του nχου. όπως αναφέρθnκε . μπορεί να 
μας οδnγnσει κάθε χώρος παραγωγnς 

νοriματος εκτός από αυτόν τnς εκπαίδευ 
σnς . όπως π.χ. ο πολιτισμικός διαχειρι 

στriς με τnν δnμιουργία ενός θεάματος . 

ενός εκθέματος. ενός εικαστικού έργου . ο 
πολιτισμικός δnμιουργός με ένα οπτικο

ακουστικό έργο . ένα ντοκιμαντέρ κ .λπ. Η 
"σχολικn " nχnτικn αγωγn. ωστόσο χαρα

κτnρίζεται ιδιαίτερα από τnν δυνατότnτα 

συν-δnμιουργίας των μετεχόντων και 

έρχεται να αναδείξει ιδιαίτερες πτυχές του 

παιδιού -ακροατn . μόλις δοθούν τα 
κατάλλnλα εκφραστικά μέσα. 

Μέσα από τους οικείους εγγραμ 

ματισμούς στnν γλώσσα των κόμικ και τις 

οδούς οπτικοποίnσnς του nχου . βλέπουμε 

τα παιδιά που τους ζnτείται να παρατn

ρriσουν τnν πόλn τους . να καταγράφουν 
riχους και να τους χωροθετούν. να έχουν 

συναίσθnσn των συσχετισμών ανάμεσα 
στις nχογόνες πnγές . ως προς τnν από

στασn. τnν έντασn και τnν χροιά και να 

παρατnρούν nχους . μέσα από το οικείο 
αισθnτnριο και τnν αναλυτικn - συνθετικn 
ικανότnτα που κάθε παιδί διαθέτει είτε 
από τnν άτυπn μάθnσn {πριν βρεθεί στο 
σχολείο) είτε μέσα από τον παρότρυνσn 
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του μαθnματος ( ε1ι<όνα 4). Οδnγούμαστε έτσ1 σε ι<ώδ11<ες μ1ας "παρτπού ρας" των 
nχnηι<ών τοπ(ων τnς ι<αθnμερ1νότnτας με 01ι<ε(α ει<φρασηκά μέσα. 

Η πράξn του παιδ10ύ (αλλά ι<αι του ενnλlκου) να αποτυπώσε1 μ1α ε1ι<όνα στο χαρτ( 
ε(ναι σαφώς μtα πολυδ1άστατn λεπουργ(α . κα1 n τελ1κn 1δέα χαραισnρ(ζεται από 
πολλαπλότnτα και 1δ10(τερο Βάθος ( Rubin 199 7. Goodnow 1988). Πολλά μπορούν να 
ε1πωθούν σε σχέσn με τnν δ1 αδ1ι<ασ(α ούνδεσnς του ατόμου με το επ11<01νων101<ό 
περ1Βάλλον. Γt' αυτό ε(ναι σnμαντ1κό να αποσαφnν(σουμε όη μtα "nχοζωγραφ1ά". μtα 
οποtαδnποτε οπτ1ι<οπο(nσn με σ κοπό να συνδέσε1 τον χώρο των nχων με τον οπηι<ό 
χώρο. φέρε1 στο1χε(α σχετ11<ά με τnν μελέτn- μας όταν απλά και μόνο εππελε(τ01 με 
γραμμές ( π.χ . ένα μολύβ1 . έναν μαρκαδό ρο) σε λευκn επ1φάνε1α. χωρ(ς να 
συνυπολογ(ζεταt n δ1άστασn του χρώματος . Πυκνές ι1 αραιές γραμμές έχουν νόnμα . 
ακρ1Βώς γ10τ( περ 1γράφουν περ1σσότερn nχnηκn ενέργε1α· 01 κατευθύνσε1ς . τα μεγέθn . 01 
αναλογ(ες έχουν νόnμα. στο Βαθμό που αποτελούν συνέχεια των οπτ1κοπο1nσεων του 
nχου σης οποfες αρχ1κά αναφερθnκαμε και μελετnσαμε καt στο "τραγούδι τnς πόλnς". 

Το χρώμα (και 01 τόνο1) δεν έχουν τnν (δ10 βαρύτnτα στnν παιδ 1 κn δnμιουργfα . 
καθώς επnρεάζονται από πολλούς πρακηκούς παράγοντες ( Rubin 199 7). Γ1α 
παράδειγμα. n νύχτα δεν εfναι ανάγκn να υποδnλωθεf με σκούρο ουρανό . αλλά με ένα 
φεγγάρ1. ι1 απλά να αναφερθεf μ ε κάποtα άλλn ένδε1ξn κ . λπ. Εfναι σnμαντ1κό να 
εννοnσουμε τnν δ1αδικασ f α των εγγράμματων πρακηκών σε μ 1 α αντ1 στροφn . καθώς ο 
ακροατnς "εγγράφε1" με τον κώδι κα του μέσου . στο1χεfα τnς κουλτούρας του . 01 
πρακηκές αυτές δεν πρέπει να θεωρnσουμε ότ1 τελε1ώνουν στο μέσο . εκε( δnλαδιi όπου 
γενν10ύντα1 . αλλά μπορούν να προεκταθούν στnν καθnμερ1νότnτά μας: στον τρόπο που 
διαμορφώνουμε τον ατομ1κό μας χώρο. που εκτψούμε το nχnηκό τοπ(ο. που ρυθμfζουμε 
τiς εντάσε1ς κ01 ης πο1ότnτες του nχου που εκφέρεταt από αυτόν. 

Στ1ς οπτ1κοπο1nσε 1 ς που μας παρέχουν τα π01δ1ά. παρατnρεf κανε(ς πολλά στο1χεfα του 
καθnμερ1νού κώδ1κα των μέσων 01κε1ωμένα: n Βαρύτnτα στnν απε1κόν1σn στο1χεfων του 
χώρου εfνα1 μεγαλύτερn. Η ε1καστ1κn ευρυθμfα ανατρέπεταt ευκολότερα όταν το "πλάνο" 
εσηάζε1 στους nχους . όπως και στο κόμ1κ παρατnρnσαμε όη μπορεf να συμβεf· προέχει 
να συγκεντρωθούν 01 nχογόνες πnγές στnν επ1φάνε10 τnς ζωγραφ1άς . Ωστόσο 
επαναπροσδ10ρ(ζοντ01 01 σχέσε1ς στον χώρο κυρfως όταν ζnτε(ται να απε1κον10τούν τα 
"nχnηκά κύματα" . Αν κάθε nχος παρασταθεf με παράλλnλες καμπύλες (κύματα) σε όλο 
το εύρος που θεωρε(ται ακουστός στnν ε1κόνα. 01 συμπτώσε1ς των γραμμών 
συμπλέκονταt μεταξύ τους αλλά καt με ης "πραγμαηκές" εικόνες φορτfζοντας με όχ1 

"ε1κασηκό" τρόπο τnν ε1κόνα . Η εκούσ1α "μουτζούρα" που προκύπτε1 . φανερώνε1 μ1α 
συσσώρευσn θορύβων που χωρ(ς τnν "εγγραφn " αυτn δεν θα nταν "ακουστn" ( ορατn στο 
χαρτ{) . Η αποτύπωσn του nχnηκού τοπfου αναγκάζε1 τον δnμ10υργό αιφοατn να 
καταφεύγε1 συνεχώς σε γενικά πλάνα και "ευρυγών1ες λι1ψε1ς" . ακρ1Βώς όπως το αυτf εfναι 
"αναγκασμένο" να αφουγκράζεται κάθε σηγμn όλο το nχnηκό τοπ(ο . Ο ακροατnς -
σκπσογράφος Βρfσκετα1 μπροστά και μαιφ1ά από το "nχnηκό τοπfο" που περ1γράφεt. 
θέτοντας τον εαυτό του . συνεπώς και τα αυηά του . σε απόστασn αλλά και σε επαφn με 
αυτό. 

Καθώς 01 γραμμές κα1 01 comic-ές παραστάσε1ς του nχου συμπλέκονται n ζωγραφ1κn 
κατά Βάθος έχε1 μετατραπεf σε ένα "nχοδ1άγραμμα". Όσο κι αν αξ1οπο1ούνται 01 κώδ1κες 
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nχnτικnς παράστασnς του κόμ1κ. μ~α άλλn δ1άστασn στnν πρόσλnψn τnς πραγματικότnτας 
ανασύρεται - (αφού επαναπροσδ1ορfζετα1 n δομ1κn οργάνωσn τnς ε~κόνας . με τnν 
λε1τουργ1κn ενσωμάτωσn του nχου) δfνοντας νέες λαβές προβλnματισμού 1<01 
αποφάσεων στο παιδf. Καθώς έχουμε αναστρέψε1 τn σχέσn με το μέσο. φέρνοντας τον 
δέκτn του κώδ1κα στn θέσn του δnμ1ουργού . έχουμε εφαρμόσε1 τnν Βασ1κn αρχn μ~ας 
"αγωγnς στα μέσα" ( media education) . ( Craggs 19 9 2. Lastrego - Τ esta 19 91 ) . 
στοχεύοντας σε μ~α κουλτούρα ενεργnηκnς πρόσλnψnς των ερεθ1σμάτων. που 
αναγνωρfζε1 τnν σnμασfα στα ακροάματα τα οποfα κατά κανόνα στnν καθnμερ1νότnτά 
μας αγνοούμε. Αυτn n ανάδε1ξn nχnτικών στο1χεfων με τnν σταθερότnτα και τnν σnμασf α 
που επέχουν κο1νές 1δέες και πρακτικές απορρέουσες από μ~α κουλτούρα αποτελεf και 
τnν κο1νn συν10ταμένn στο "τραγούδ1 τnς πόλnς" κα1 στnν "nχοζωγραφ1ά" . 

επιλογικό 

Η σnμασfα που δfνουμε σ-inν nχnηκn παρουσf α στο1χεfων τnς καθnμερ1νότnτάς μας 
(άκουσμα. nχοδ~απερατότnτα κα1 nχοπαραγωγn υλ1κών. συσκευών κ.λπ.) συχνά εfναι 
ασύμμετρn ως προς τnν οπτ1κn n άλλα στο1χεfα λεπουργ1κότnτάς τους . Εfνα1 δ~αφορετικό 
να εκτιμούμε ης συσκευές που μας περ10το1χfζουν από τnν όψn. απ' ότ1 από το άκουσμά 
τους. Ενέχε1 άλλες πο1οτικές παραμέτρους n οπτ1ι<n αξιολόγnσn ενός χώρου τnς 

καθnμερ1νότnτας από τnν αντfστο1χn ακουσηι<n αποτfμnσn του. Ωστόσο. δ~ασώζουμε 

τοπfα και αντ1κεfμενα . θεωρούμε πολπ1σμ1κn κλnρονομ1ά και πολπ10μ1κά αγαθά ακόμn 
κω άυλα στο1χεfα. οπότε εύλογα μπορούμε να συζnτnσουμε τnν "φύλαξn" . "δ1άσωσn" n 
"δ1ατnρnσn " nχnηκών ποιοτnτων. nχnηκών τοπfων. nχnηκών αντικεψένων κ.λπ. 

Έχοντας τις πολυδ1άστατες δυνατότnτες ''γραφο-κεντρ1κnς" παραγωγnς κα1 δ1αχεf ρ10nς 

του nχου που συζnτnσαμε . εfναι δυνατόν να τον "υλοπο10ύμε" και να τον "σωρεύουμε " . 
Ωστόσο . καταδεfξαμε μ~α οδό ( επανα) ανακάλυψnς του. και ασχολnθnκαμε με ποικfλες 
εκδοχές όπου τα ''γραφο -κεντρ1κά" μας εργαλεfα οδnγούν σε ό . τι ονομάσαμε 
"επαναακρόασn". Η προδιάθεσn μας να εντάσσουμε το ακουστό περιβάλλον μας στnν 
πολ1τισμ1κn μας ζωn . προϋπάρχε1 κάθε τεχνικnς παρέμβασnς. ωστόσο 11 παρέμβασn αυτn 

οδnγεf τα nχnτικά πολπ10μ1κά στο1χεfα σε συγκεκρψένες κατευθύνσε1ς και εfναι n 
επfγνωσn των κατευθύνσεων αυτών το σnμείο που θελι1σαμε να εσηάσουμε. 

θελnσαμε να δεfξουμε πως σε μεγάλο Βαθμό πρόκεπαι γ~α μ1α "συνδιαλλαγn " ανάμεσα 
σης Β1ωματικές . συγκ1νnσtακές αιφοαματικές εμπεφίες και τις Βαθ1ά εδρα1ωμένες 
''γραφο-κεντρ1κές" πρακτικές τnς σύγχρονnς καθnμερ1νότnτας - παράμετρος που κυρfως 
καταγράφουμε εδώ. Αυτn . έχε1 νόnμα να μελετάται εσηάζοντας στnν δ~αδικασfα 
(τρόπος) κα1 τnν δυναμ1κότnτά τnς και όχ1 αυστnρά στο nχnηκό υλ1κό (τόπος) που 
χαραισnρίζεται από τnν στατικότnτα μ~ας ( nχnηκnς) ε1κόνας. Το πλέον ιδ~αfτερο σnμεfο 
τnς συλλογ1στικnς αυτnς . εfνα1 f σως n δ~πn προσέγγ10n . που n fδta n φύσn των 
γεγονότων. π1στεύουμε . υπ0Βάλλε1. που εfναι τόσο πολπ1σμ1κn . όσο και παιδαγωγ1κn. 



1 Αναφερόμαστε εδώ στnν "nχnηκότnτα" ( sonority. sonorite). με τnν απλούστερn χρriσn 
τnς . ως τnν 'Ίδ1ότnτα αυτού που nχεΓ και όπως χρnσιμοπο1είται σε εκφράσεις όπως 

"nχnηκότnτα ενός οργάνου ". ri "νέες nχnηκότnτες" κ .λπ.'Ετσι τnν συναντούμε στο γλωσσάριο 

του Γ. Λεωτσάκου ( 1980) . που riδn από ης αρχές τnς δεκαετίας του '80 συνοδεύει τnν 
"Ιστορία τnς Μουσ1κriς" του Ε. Vuillermoz. 

1 Η έννο~α τnς ''συνάφειας" . που αναφέρεται στnν ύπαρξn κοινών στοιχείων μεταξύ 

πραγμάτων ( Μπαμπ1ν1ώτnς 1998) έχει χρnσιμοποιnθεί από τον Levy Strauss ( 1986) για 
τnν ανάδειξn τέτο1ων στο1χείων μεταξύ μύθου και μουσικriς . Η έννοια αυτri τnς συνάφειας 

φανερώνε1 εκφάνσεις ενός αρχικού πολιησμικού χαρακτnρ1στι κού και όχι στο1χεία αυτού που 

απλά αλλnλοσυμπλnρώνονται . 

Άναδεικνύοντας κάθε φορά μια διαφορετικri εκδοχri των επ1δράσεων αυτών. αναφέρουμε 
τους McLuhan ( 1964). Ong ( 2001 ) . Postman ( 1999) . Levy ( 199 7 ) και Flusser ( 2 003). 
Από τnν αρχαιότnτα. επίσnς . είναι χαρακτnρ~σηκri n αναφορά που γίνεται στnν εξιστόρnσn του 
Σωκράτn (Φαίδρος . 27 4 b ως 27 6c ) για τον τρόπο που ο Αιγύπτιος θεός θευθ συζnτά με 
τον Βασ1λιά θαμούς για τnν γραφ ri κα1 αναπτύσσουν τα επ1χειρriματά τους για τις επ1δράσεις 
τnς στους ανθρώπους . Η αφriγnσn αυτri συχνά αναφέρεται ως εισαγωγικri γ~α τnν ανάπτυξn 

ανάλογων πρ0Βλnματ1κών ( Eco 1994. Postman 1999) . 
' Η έννο1α του εγγραμμαησμού ( literacy) αποδίδεται και ως "εγγραμματοσύνn " 

( Παραδέλλnς 2001) "γραμμαησμός" ( Baynham 2002) και σε πολλές περ1πτώσεις 
"αλφαΒnησμός" . Ο Δnμriτρnς Κυρτάτας αποδίδει με το περιφρασηκό "γραπτός λόγος " τον όρο 

'Ίiteracy". Στο σnμείωμα του μεταφραστri . στο έργο τnς Rosalind Thomas ( 1996) . αναφέρει 
όη "τόσο το 'Ίiteracy" όσο και το 'Ίiterate" έχουν πολλαπλά νοriματα που συνδέονται κυρίως 

με τn μόρφωσn και τnν παιδεία - κάποτε χωρίς να υπονοείτα1 καθόλου n γνώσn κα1 n 
αξιοποίnσn τnς γραφriς. Το 'Όrality" αποδίδεται ως "χρriσn του προφορικού λόγου " αλλά και 

ως "προφορικότnτα" . 

' Εκτός από το τονικό ύψος (που στο1χε1οθετεί τnν μελωδία) και τnν χρο1ά ( nχόχρωμα) . 
στα χαρακτnρ~σηκά του riχου εντάσσεται κατά τnν " κλασικri " θεωρία τnς μουσ1κriς και n 
έντασn ( Kάrolyi 19 8 '3 ) . 

6 Η παιδαγωγικri διάστασn τnς κουλτούρας μελετάτα1 από τις παιδαγωγ1κές επ~στriμες με 

επίκεντρο τnν έννοια του "εκπολιησμού " ( enculturation) . ενός όρου που έχει χρnσιμοποιnθεί 
ως θεμελιώδnς στnν παιδαγωγ1κri ( ΚρίΒας 199 2 ) . Ο Bruner ( 199 9) επισnμαίνε1 σχεηκά 
όη n εκπαίδευσn κατά κανόνα 'Όικε1ώνεται " στοιχεία τnς κουλτούρας του συνόλου που τnν 

ασκεί. 
701 έννο1ες αυτές ( "software" - "hardware" ), όπως χρnσιμοποιούνται εδώ . δεν 

περιλαμβάνουν μόνο ης εφαρμογές τnς πλnροφορικriς, αλλά διαχρον1κά κάθε υλ1κri ri 
διανοnηκri κατασκευri που διαμορφώνει το μουσ1κό - nχnηκό αποτέλεσμα. 'Ενα παράδε1γμα 
μ~ας τέτο~ας χρriσnς των όρων συνιστά n τεχνολογία που αφορά στnν δ1άταξn μιας 

ορχriστρας : ως διανοnηκri κατασκευri αποτελεί το "λογ1σμ1κό". που επιδρά πολλαπλά. π. χ. 

στον τρόπο θέσnς των μουσ1κών στn σκnνri . στn δ1άταξn τnς παρτιτούρας του έργου . τn 
δόμnσn των καναλιών ( tracks) μιας "πολυκάναλnς" nχογράφnσnς κ.λπ. Οι υλ1 κές αυτές 

υποδομές (αναλόγια. χαρτί. μαγνnτοταινίες κ .λπ.) αποτελούν το "hardware". 
8 ΜεταΒαίνοντας σηγμιαία στον χώρο τnς πλnροφορικriς αναφέρουμε. γ~α παράδειγμα όη 

το γράμμα "Α" αντ~στοιχίζεται με τα ψnφία Ο 1000001 (στον κώδικά ASCII ( American Stan-
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dard Code for Information Interchange) ) . 
9Η περιγραφn των κειμένων αυτών (εικόνα 1 ) ταιριάζει εκφραστικά αλλά και ως προς το 

περιεχόμενό τnς με το "Μανιφέστο" του Φουτουριστn Luigi Russolo ( Tisdall - Bozzola 1984). 
10Τα μεμονωμένα μέρn για κάθε μουσικό . το άθροισμα των οποfων αποτελεf τnν συνολικn 

παρτιτούρα . 
11 Στους κώδικες των κόμ1κς αναφέρετα1 ο Γιάννnς Σκαρπέλος ( 2000) στο κεφάλαιο 

"Σnμειολογfα των κόμικς". Ανάμεσα στα άλλα δ10κρfνοντα1 τρεις περιπτώσεις . που εισάγει ο J. 
Β . Renard ( ( 198 5). Clefs pour la bande dessine. Παρfσι: Seghers). δnλαδr1 τον 
εικονογραφικό . τον κινnματογραφικό και τον ιδεογραφικό κώδ1κα . Στον τελευταfο εντάσσει 

τnν κfνnσn . το nχnτικό περιβάλλον και τnν ψυχολογfα των nρώων. 
11 Η έννοια του "παράλλnλου σχολεfου ". ανεπτυγμένn από τον Louis Porcher στο ομώνυμο 

έργο του ( Porcher. L. ( 197 4 ) . L' ecole parallele. Παρfσι : Larousse) . εστιάστnκε στα μn 
σχολικά δfκτυα -φορεfς παιδεfας τnς καθnμερινότnτας και συνυφάνθnκε με τnν συμβολn των 

συνεχώς αναπτυσσόμενων τεχνολογικών μέσων. με κύριο εκπρόσωπο τnν τnλεόρασn 

( Κορωναfου 199 2 ) . Χρnσψοπόιεfται εδώ ακριβώς για να τονιστεf ο "παράλλnλος" 
παιδαγωγικός ρόλος που αποδfδεται ως πραγματικότnτα και ως δυνατότnτα των μαζικών 

μέσων. από τα οποfα δεν έχουν εξαφεθεf τα κόμικς ( Σκαρπέλος 2000) . 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΗΧΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ 



βιβλιογραφία 

Αδαμοπούλου. Ε. ( 19 7 6). Μουσικολογικό. Αθnνα 
Attali. J. ( 1991 ) . θόρυΒοι. Μτφρ. Ανδριτσάνου. Ν. Αθnνα: Ράππας 
Αφεντάκnς - Δανασσnς . Α. ( 1994) . Παιδαγωγικrί Ψυχολογία. Τ. Α'. Μάθnσn κ01 ανάπτυξn. 
Αθnνα 

Badie. Β. ( 19 9 5). Κουλτούρα και πολιτικrί. Μτφρ. Μπάλ10ς. Σ. Αθnνα: Πατάκnς 
Bandura. Α. ( 19 7 1). Social learning theory. New York: General Learning Press 
Barthes. R. ( 1981). Στο1χεία σnμε~ολογίας. Στο Benνeniste. Ε. κ.α. Κείμενα Σnμειολογίας. 
Μτφρ. Παπαγ1ώργnς . Κ. Αθnνα: Νεφέλn. 

Barthes. R. ( 1988). Εικόνα Μουσικrί Κείμενο. Μτφρ. Σπανός. Γ. Αθnνα: Πλέθρον 
Baynham. Μ . ( 2 Ο Ο 2 ) . Πρακτικές γραμματισμού. Μτφρ. Αραποπούλου. Μ. Αθnνα: 
Μεταίχμ10 

Βεντούρας . Π. ( 1995). Η Μορφολογία τnς Μουσικrίς και Αναλύσεις. Αθnνα: Γαϊτάνος 
Bruner. J. ( 1999). The culture of education. Cambridge: Harvard Uniνersity Press 
Calνet. J.-L. ( 1995). Η προφορικrί παρόδοσn. Μτφρ. Ι<αρυολέμου. Μ. Αθnνα: Καρδαμfτσα 
CasteJJs. Μ. ( 1996). The rise of the Network society. Oxford: Blackwell Publishers 
Craggs. Ε .. C. ( 19 9 2 ) . Media education in the primaιy school. London: Routledge 
Crisell. Α. ( 1991). Η γλώσσα του ραδιοφώνου. Μτφρ. Μπαμπασάκnς. Ι. Αθnνα: 
Επ1 1<01νωνία κα1 Κουλτούρα 

Cuche. D. ( 2ΟΟ1 ) . Η έννοια τnς κουλτούρας στις κοινωνικές επιστrίμες. Μτφρ. Σιάηστας 
Φ. Αθnνα: Τυπωθnτω 
Goodnow. J. ( 1988). Τα παιδιά σχεδιάζουν. Εικόνα του χαρακτrίρα και τnς πνευματικrίς 
τους ανόπτυξnς. Μτφρ. Κουλουμπn - Παπαπετροπούλου. Κ. Αθnνα: Κουτσουμπός. 

Goody. J. ( 1987). The interface between the written and the oral. London: Cambridge 
Uniνersity Press 
Δαυλόπουλος. Τ. ( 1985) . Πραγματεία για το Μοντάζ. Αθnνα: Εταφεία Ελλnνων 
Σκnνοθετών. 

Haνelock. Ε .. Α. ( 1982). The literate reνolution in Greece and its cultural consequences. 
Princeton NJ: Princeton Uniνersity Press 
Haνelock . Ε .. Α. ( 1986). The muse learns to write: reflections on orality and literacy from 
antiquity to the present. New Haνen: Yale Uniνersity Press 
Kandinsky. W. ( 1996) . Σnμείο. Γραμμrί. Επίπεδο. ΣυμΒολrί στnν ανόλυσn των 
ζωγραφικών στοιχείων. Μτφρ. Μαλάκn - Σταθάκn. Ε . Αθnνα: Δωδώνn 

Ι<άrolyi, Ο. ( 19 8 '3 ) . Εισαγωγrί στn μουσικrί. Μτφρ. Καλοκύρn. Τ. Αθnνα : Νεφέλn 
Κορωναfου . Α. ( 1992) . Νέοι και Μέσα Μαζικrίς Επικοινωνίας. Αθnνα: Οδυσσέας 
Kracauer. S. ( 19 8 '3 ) . θεωρία του Κινnματογρόφου. Η απελευθέρωσn τnς 
πραγματικότnτας. Μτφρ. Κούρτοβ1κ. Δ. Αθnνα: Κάλβος 

Κρfβας. Α. Σ. ( 199 2 ) . Βασικό θέματα τnς παιδαγωγικrίς επιστrίμnς. Αθ nνα: 
Σμυρν1ωτάκnς 

Lastrego. C. - Τ esta. F. ( 19 91 ) . Από τnν τnλεόρασn στο ΒιΒλίο. Μτφρ. Αρβανίτnς . Φ. 

? 

ΜΟΥΣΙΚΗ 5·· 
0
: 

ΗΧΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ 



Αθnνα: Δ~άγραμμα 

Levy - Strauss. C. ( 1986). Μύθος και νόnμα. Μτφρ. Αθανασόπουλος. Β. Αθnνα: 
Καρδαμlτσα 

Levy, Ρ. ( 19 9 7 ) . Cyberculture. Paris: Odile Jacob 
Λεωτσάκος. Γ. ( 1980) Γλωσσάρ1 . στο Vuillermoz. Ε. Ιστορία τnς Μουσικrίς. Τ. 2ος. 
Μτφρ. Λεωτσάκος. Γ. Αθnνα:Υποδομn 

Mallarme. S. ( 198 '3). Ποίnσn και Μουσικrί. Μτφρ. Ζnρας. Α. Αθnνα: Γαβρ1nλlδnς 
McLuhan. Μ. ( 1964). Understanding Media. The extensions of man. New York: McGraw 
· Hill 
Μπαμπ1ν1ώτnς. Γ. ( 1998). Λεξικό τnς νέας ελλnνικrίς γλώσσας. Αθnνα: Κέντρο 
Λεξ1κολογlας 

Μπουμπάρnς. Ν. ( 200'3 ). Αναλύοντας τnν ακουσμαηκn εμπεφlα - προς μ~α πολ1ησμ1κn 
κο1νων10λογlα του nχου. Στο περ1οδ1κό Επιστrίμn ι<αι Κοινωνία. Τεύχος 1 Ο. 
Ιενάκnς. 1. ( 2ΟΟ 1 -). Κείμενα περί μουσικrίς και αρχιτεκτονικrίς. Μτφρ. Πλυτά . Τ. Αθnνα: 
Ψυχογ1ός 

Ong. J .. W. ( 2001 ) . Προφορικότnτα και εγγραμματοσύνn. Μτφρ. Χατζnκυρ1άκου . Κ. 
Ηράκλε10 : Πανεπ1στnμ1ακές Εκδόσε1ς Κρnτnς 

Πανόπουλος . Π. ( 2005). Επlμετρο στο Πανόπουλος ( επ. ). Από τnν Μουσικrί στον Ήχο. 
Αθnνα: Αλεξάνδρε10. 

Παραδέλλnς. θ . ( 2001 ). Ε~σαγωγn στnν Ελλnν1κn Έκδοσn στο: Ong. J .. W. 
Προφορικότnτα και Εγγραμματοσύνn: Από τnν αυτόνομn δράσn στnν κοινωνικrί 

πρακτικrί. Μτφρ. Χατζnκυρ1άκου . Κ. Ηράκλε10: Πανεπ1στnμ1ακές Εκδόσε1ς Κρnτnς. 

Πολlτnς. Αλέξnς. ( 1982). Το β1βλ{ο μέσο παραγωγnς τnς προφορ1κnς γνώσnς . 

Δυσκολlες κα1 προ6λnμαησμο1 γύρω από το θέμα. Στο: Πρακτικά του Α' Διεθνούς 

Συμποσίου του Κέντρου Νεοελλnνικών Ερευνών. Αθnνα. 

Postman. Ν. ( 1999) . Τεχvοπώλιο. Μτφρ. Μεταξά . Ι<. Αθnνα : Κασταν1ώτnς 
Rubin. Α. J. ( 199 7) . θεραπεύοντας παιδιά μέσα από τnν τέχvn. Μτφρ. Σιωρβέλn. Γ. 
Αθnνα : Ελλnν1 κά Γράμματα 

Σαρρ nς. Δ. ( 2006). Πλnροφορ1κn κουλτούρα κα1 εκπα1δευηκn τεχνολογlα στο μάθnμα 
τnς μουσ1κnς: μ~α δ~αθεμαηκn προσέγγ1σn. Πρακτικά 1 ου Πανελλnνίου Συνεδρίου τnς 
ΕΕ. Μ.Α.Π.Ε. Αθrίνα: 15-17 Απριλίου 2005. Αθnνα: ΕΕΜΑΠΕ 

Σκαρπέλος . Γ. ( 2 000). Ιστορικrί μνrίμn και ελλnνικότnτα στα κόμικς. Αθnνα: Κρπ1κn 
Σπυρlδnς, Χ. ( 1996) . Μουσικrί Ακουστικrί. θεσσαλονlκn 
Thomas. R. ( 1996) . Γραπτός και προφορικός λόγος στnν Αρχαία Ελλάδα. Μτφρ. 
Κυ ρτάτας. Δ. Ηράκλε10: Πανεπ1στnμ10κές Εκδόσε1ς Κρnτnς 

Thompson. Β . J. ( 1998) . Νεωτερικότnτα και μέσα επικοινωνίας. Μτφρ. Καραμπlνn . Γ. -
Σώκου . Ν . Αθnνα: Παπαζnσnς. 

Tisdall, C. - Bozzofa. Α. ( 1984). Φουτουρισμός. Μτφρ. Κούρτο61κ. Δ. Αθnνα: Υποδομn 
Tomatis. Α. ( 1988). Το αυτί και n ζωrί. Μτφρ. Σουρέτn, Ρ. Αθnνα: Χ1ωτέλλnς 

Τ omatis Α. ( 2 Ο Ο Ο). Το αυτί και n φωνrί. Μτφρ. Παγουλάτου . Μ. Αθnνα: Ελλnν1κά 

Γράμματα 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΗΧΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ 

~7 ,/ 



Finnegan. R. ( 19 7 3). Literacy νersus non-1iteracy: the great diνide . Στο Finnegan. R. - Hor
ton. Β. Modes of thought. London: Oxford Uniνersity Press 
Flusser. V. ( 2 Ο Ο 3 ) . Η γραφn. Έχει μέλλον το γρόφειv. Μτφρ. Ηλ1όπουλος . Γ. Αθnνα: 
Ποταμός 

Valery. Ρ. ( 1980). Ποίnσn και αφnρnμέvn σκέψn. Η καθαρn ποίnσn. Μτφρ. Λ10ντάκnς . 
Χ . Αθnνα: Πλέθρον 

Vuillermoz. Ε. ( 19 7 9). Ιστορία τnς μουσικnς. Τόμος 2 ος . Μτφρ. Λεωτσάκος. Γ. Αθnνα : 
Υποδομn 

Williams. R. ( 1994). Κουλτούρα και ιστορία. Μτφρ. Αποστολfδου . Β . Αθnνα: Γνώσn 
Χρονόπουλος Α. ( 1985). θύμnσες και Σnμειώσεις του Τόσου Χαλκιά. Αθnνα: Απόπεφα 

ιυχοριστίις 

Γ1α τnν τελικn διαμόρφωσn του κεψένου . nταν πολύτψn n συμβολrl του Νfκου 

Μπουμπάρn και του Πάνου Πανόπουλου. Η αρχ1κn 1δέα δεν θα υπnρχε χωρ(ς τnν 

συνε~σφορά τnς Χρυσούλας Σαρρn και δεν θα εξελ~σσόταν χωρ(ς τnν δnμιουργ1κn 

συνεργασfα μου με τους μαθnτές των 18ου . 3 2 ου και 4 Οου Δnμοηκών Σχολεfων 
Περ~στερ(ου. Ο κύρ10ς Χρnστος Τερζόπουλος παραχώρnσε ευγενικά τα αποσπάσματα από 

το τεύχος 4 τnς σεφάς "Μf κυ Μυστnρ10". των εκδόσεων Νέα Ακτfνα Α.Ε. 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΗΧΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ 



'Ακουσμα 
1 

ΚΟ1 1 

δυνnτ1κότnτα 
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Τ εχνολογf ας και 

Επικοινωνfας, 

Πανεπιστnμιο Αιγαfου 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΗΧΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ 

Ο nχος . π~στεύω. αναδεικνύει καταρχnν δύο 
βασικά ζnτnματα. Το πρώτο εfναι το ζnτnμα τnς 
κfνnσnς και το δεύτερο αυτό τnς ενέργειας . Η κfνnσn 
αναφέρεται στnν αλλαγn θέσnς των σωμάτων και 
τnν κυκλοφορfα τους στο χρόνο. Η ενέργεια 

προκαλεf τnν κfνnσn και ταυτόχρονα αποτελεf 
δυνατότnτά τnς. Κάποιες φορές n ενέργεια 

ταυτfζεται με τnν κfνnσn . ενώ κάποιες άλλες 

1 απαιτεfται για τn διατnρnσn ενός συστnματος ΟΕ 
σταθερότnτα n. καλύτερα. σε δυναμικn ισορροπfα. 
Ο συνδυασμός κfνnσnς και ενέργειας θέτει ένα τρfτο 

κομβικό ζnτnμα στn μελέτn του nχου . αυτό τnς 

μετατροπnς τnς ενέργειας. Στn ροn του χρόνου . n 
ενέργεια περνάει από τn μfα μορφn στnν άλλn. Οι 
παραγόμενες μεταθέσεις και μεταμορφώσεις 

επnρεάζονται και επnρεάζουν τις σχέσεις των 
σωμάτων στον χωρο-χρόνο. οι οποfες 

διαμορφώνουν πεδf α κυμαινόμενnς έντασnς. 
Η ανακοfνωσn μου και τα επιστnμονικά μου 

ενδιαφέροντα δεν κινούνται στο χώρο τnς φυσικnς. 

Οι μελέτες μου για τον nχο κινούνται ΟΕ αυτό που θα 
μπορούσαμε να ονομάσουμε πολιτισμικn ακουστικn 
και επικοινωνfα. Συνιστούν μια προσπάθεια 
συζnτnσnς ζnτnμάτων πολιτισμού και επικοινωνf ας 

μέσω του nχου και με τον nχο. Ιδιαfτερα πιστεύω 
ότι Ο nχος μπορεf να μας ψπλουτf ΟΕΙ με τον τρόπο 
του σε σnμαντικά ζnτnματα σnμερα. όπως αυτά τnς 
κfνnσnς. τnς μεταμόρφωσnς ενέργειας και τnς 
κυμαινόμενnς έντασnς κυρfως σε σχέσn με τις 

διαρθρώσεις και τις αποδιαρθρώσεις τnς 

ταυτότnτας στα ανθρωπο-τεχνολογικά περιβάλλοντα 

τnς σύγχρονnς ζωnς. 

Προς αυτn τnν κατεύθυνσn ένας όρος-κλειδf εfναι 
αυτός τnς διεπαφnς. Ο όρος διεπαφn ( interf ace) 
δnλώνει γενικά το κοινό σnμεf ο . επιφάνεια. 
αντικεfμενο n κατάστασn όπου δύο n και 
περισσότερες διαφορετικές οντότnτες συναντιούνται 
και εκφράζονται από κοινού. Η σnμερινn δnμοφιλfα 
του όρου διεπαφn προέρχεται από τις μελέτες και 

τους σχεδιασμούς για τnν επικοινωνfα ανθρώπου 

και υπολογιστn και συνnθως αναφέρεται στο 
ΠΟντf ΚΙ . το πλnκτρολόγιο. τnν Επιφάνεια εργασfας n 
το λογισμικό. Στnν πορεfα έχουν αναγνωριστεf και 
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μελετnθεί ιωθnμερ1νά κοινότοπα κα1 low-tech ανηκείμενα ως δ1επαφές . όπως το χερούλ1 
μ1ας πόρτας n το κλε1δί. 

Η ιδέα βέβα1α τnς λεπουργίας υλικών αλλά και άυλων πραγμάτων ως χώροι 

συνάντnσnς. αλλnλεπίδρασnς ΚΟ1 δ1αλόγου μεταξύ δύο n και περισσότερων δ1αφορεηκών 
φορέων δεν είναι κα1νούργ1α . Η μέθοδος τnς δ1αλεκηκnς γ1α τn σύνθεσn τnς θέσnς με 
τnν αντίθεσn . n θεωρία τnς συμβολικnς αλλnλόδρασnς από τnν ανθρωπολογία κα1 τnν 
κοινωνιολογία. το σnμείο ως συνδυασμός σnμαίνοντος κα1 σnμαινομένου στn 
σnμειολογία. είναι μερ1κά παραδείγματα . Μnπως λο1πόν n τρέχουσα δnμοφ1λία του όρου 
δ1επαφn δnλώνει τnν επανάλnψn του 1δίου και τελ1κά τn δ1αχρον1κότnτα κάπο1ων 
κυρίαρχων κα1 αναπόδραστων μοντέλων ανάλυσnς: Μnπως n υπερ-χρnσn του όρου 

δ1επαφn σnμερα. δnλώνε1 μαζ1κn παραβίασn ανο1κτών θυρών: Σε αυτό το σnμείο, πρέπει 

να πω κάπως αξ1ωματικά όη αυτά τα εύλογα ερωτnματα είνα1 αποπροσανατολ~σηκά στnν 
περίπτωσn του nχου. δ1όη ο nχος μάς Βοnθά να ιωταλάβουμε αφενός όη κάθε στ1γμn 

είνα1 ιδιαίτερn (αλλά όχι ρ1ζ1κά νέα!) και αφετέρου όη το πέρασμα από το ένα δωμάηο 
στο άλλο δεν είνα1 μόνο ζnτnμα άνο1κτnς n κλε~στnς πόρτας. Ο nχος μάς Βοnθά να 
αντιλnφθούμε όη πέρα από ης απροσπέλαστες επιφάνε1ες με τα προκαθορ1σμένα 
περάσματα. υπάρχουν και δ1απερατές πορώδε1ς επ1φάνε1ες. Πέρα από τους συμπαγείς 
όγκους και τους εντοπισμένους χώρους υπάρχουν ρευστές . δ1αρκώς δ1αμορφώσιμες 

χωρ1κότnτες. Με άλλα λόγ10. π1στεύω όη ο θόρυβος σnμερα γύρω από τnν έννοια 

δ1επαφn εκφράζε1 έναν 1δ10ίτερο τόπο. τρόπο και χρόνο επ1κο1νωνίας και ο nχος αποτελεί 

μ1α σnμαντ1κn τέτο1α περίπτωσn και ταυτόχρονα τρόπο κατανόnσnς τους . Ο nχος ως 
δ1επαφn μάς Βοnθά να αισθανθούμε κα1 να καταλάβουμε πως δ10φορετικά υλ1κά και 
άυλα στο1χεία συλλεπουργούν και εκφράζοντα1 μαζί. 

Ας αφnσουμε προς το παρόν τnν εννοιολόγnσn τnς δ1επαφnς στον αέρα και ας 

στραφούμε στον nχο . Τι εννοούμε και σε η αναφερόμαστε όταν μ1λάμε για nχο: Γ1ατί 

σnμερα φαίνεται να ενδ1αφερόμαστε περισσότερο και να μιλάμε ολοένα και π10 συχνά γ1α 
τους nχους: 

Συνnθως. ο nχος θεωρείτα1 ως ενδιάμεσο . ως όρ10 ανάμεσα στn φύσn κα1 τον 
πολπ~σμό . τον θόρυβο κα1 τn μουσ1κn. ης κραυγές του νεογέννnτου κα1 τον έναρθρο λόγο 

του -πολπισμένου - ανθρώπου. Η λογ1κn αυτn συνδέεται συνnθως με τn λογικn τnς 

μονογραμμ1κnς εξέλ1ξnς 1<01 ης μεταμφ1έσε1ς τnς. που καθόρισαν τn γένεσn και εξέλ1ξn 
τnς νεώτερnς δυτ1κnς κουλτούρας. 

Ο Herman νοn Helmholtz. εμβλnμαηκn προσωπ1κότnτα στnν Ακουσηκn του l 9ου 
α1ώνα. συνδέει τον nχο τnς φύσnς και του ασηκού δnμόσιου χώρου με τον θόρυβο. 
δnλαδιl με τα μn-περ1οδ1κά και ασαφn συμπυκνώματα των δονnσεων που γίνονται 
αντ1λnπτά από το ανθρώπ1νο αυτί. Πριν φτάσε1 όμως σε αυτn τn δ1ατύπωσn . ο Helmholtz 
έχε1 nδn συγι<ειφιμενοπο1nσε1 τον nχο. δnλαδιl του έχε1 προσδώσε1 ταυτότnτα. σύμφωνα 
με ποσοηκές και "αντικειμεν1κές" παραμέτρους 01 οποίες αργότερα μεταφράζοντα1 σε 

αντίστο1χες αντ1κειμεν1κες κα1 ποσοηκές παραμέτρους γ1α τn μέτρnσn των 

"υποκειμεν1κών" αντ1δράσεων του ανθρώπινου αυηού . Όμως αυτn n ταυτοποίnσn του 
nχου με db. Hz. κ.ά. φαίνεται να συμβάλε1 αλλά να μnν επαρκεί στnν έκφρασn των 
σκέψεων. των συναισθnμάτων και των ψυχικών καταστάσεων του ανθρώπου. Γ1α να γίνε ι 
αυτό. τα ποσοηκά εργαλεία ανάλυσnς τnς Ακουσηκnς και τnς Ψυχοαιωυσηκnς πρέπει να 
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υπnρετnσουν ένα ανώτερο σύστnμα οργάνωσnς και τάξnς των nχων: τn Μουσ1κn. Στn 
Μουσ1κn. όπως γράφετα1 στο σχεηκό λrlμμα τnς ελλnν1 κnς έκδοσnς τnς δ1αδ1κτυακnς 

εγκυκλοπαfδε1ας Wikipedia. "το κάθε η εfναι δεμένο με τnν ανώτερn λογ1κn των φυσ1κών 
νόμων που δlέπουν κάθε μορφn ζωnς κα1 ιωσμογον1κnς θεμελfωσnς: όλα υπόιωνται στn 
συμμετρfα . στnν περ10δ1κότnτα. στnν επανάλnψn . στnν ταλάντευσn. στnν αιώρnσn . στnν 
nχώ" 1 • Με άλλα λόγ10. n μουσ1κn θεωρεfται ως μlα ανώτερn μορφn μfμnσnς τnς φύσnς . 

n οποfα συμπfπτε1 με τlς εσχατ1ές του ανθρώπ1νου ψυχ1σμού. 
Η αξ1ολογ1κn δlάστασn αυτnς τnς αντ1Λnψnς εκφράζε1 τον πυρnνα τnς δυηκnς σκέψnς 

γ~α τn μουσ1κn ως απόλυτn και αναλλοfωτn αλnθε1α θυμfζοντας . ανάμεσα στα άλλα. τnν 
"αρμονfα των σφαφών" του Πυθαγόρα n το "χόρδ10μα του κόσμου" ( tuning of the 
wor1d) του Μάρε1 Σάφερ 1 • Αυτn n ουσ1οκραηκn αντ1'λnψn μάς λέε1 ότ1 n μουσ1κn πράξn 
είναι ένα ανώτερο σύστnμα οργάνωσnς των nχων. δlόη μπορεf να αναφερθεf σε κάη άλλο 

πέρα από αυτnν. Μόνο μέσα από τnν αναφορά τnς σε κάη άλλο αποκτά νόnμα και αξfα . 
Αυτό το άλλο μπορεf εfτε να αναφέρετα1 σε κάη 01κουμεν1κό. άρρnτο και άχρονο. 
συνεπώς αφnρnμένο. εfi-ε να αποκρυσταλλώνεται. εγγράφοντας κα1 εγγραφόμενο . σε 
συγκεκρψένες όψε1ς τnς κο1νων1κnς . πολπ1σμ1κnς. υλ11<nς και συμβολ1κnς ζωnς. Σε ι<άθε 

περfπτωσn n μουσ1 ι<n θεωρεfται ως προβολrl n αντανάι<λασn κάπο1ων άλλων 
γενεσ10υργών φορέων δράσnς. 01 αναγωγές αυτές μας υπενθυμfζουν όη βρ10κόμαστε 
στον ι<αρτεσ1ανό χώρο. ο οποf ος ορfζε1 1<01 ορfζεται από σταθερές θέσε1ς και 
επαναλαμβανόμενες σχέσε1ς. Μας υπενθυμfζουν όη βρ10κόμαστε στο νευτώνε10 χώρο. 
στον οποfο δύο σώματα δεν μπορούν να καταλαμβάνουν ταυτόχρονα τnν fδ1α θέσn . 

Στn λογ11<n αυτn στnρ fζεται και το γνωστό δομ1κό σχnμα ανάλυσnς τnς επ11<01νωνfας : 
πομπός-μέσο-μnνυμα-αποδέκτnς/ ακροατnς. Ως μέσο επ1κοινωνfας ο nχος φαίνετα1 

αρχ11<ά να αποκτά ταυτότnτα ως απόρροια n ενέργnμα του πομπού του. Λέμε: ο θόρυβος 
από τn μοτοσ1κλέτα. n καρέκλα τρfζε1 . κλπ. Στn συνέχε1α. n νοnματοδότnσn εμπλουτfζεται 
από τnν ερμnνεfα του αποδέκτn: ο nχος από τn μοτοσ1κλέτα μπορεf να δnλώνε1 τnν 
οργαν11<n λεπουργfα τnς μnχανnς. τnν άφ1ξn του φfλου μου. τn δlαπερασηι<n παρουσfα 
του ανώνυμου πλrlθους τnς μεγαλούπολnς στnν 1δ 1 ωηκn μου σφαf ρα . κλπ. Από δω 1<α1 
πέρα εlσερχόμαστε στnν πολυσnμf α. Όμως επε1δrl βρ10κόμαστε στον 
καρτεσ1ανό/νευτώνε10 χώρο. n πολυσnμfα πρέπε1 να συγκει<ρψενοπο1nθεf. το νόnμα 
πρέπε1 να "αγκυρωθεf". θυμούμενο1 τnν ορολογfα του Barthes. Προς αυτn τnν κατεύθυνσn 
Βοnθάε1 πολύ ο εντοπ10μός τnς θέσnς του υποκεψένου μέσα στο πλαf σlο αναφοράς όπου 
εξελίσσετα1 κα1 ανnκε1 n nxnηκn πράξn. Έτσ~. n πρόσλnψn και n αξιολόγnσn του nχου 
τnς μοτοσ1κλέτας εfναι δlαφορεηκn από τον έφnβο αναβάτn στο δnμόσ10 χώρο. τον 
αστυνόμο σε ώρα υπnρεσfας. τον εργαζόμενο στn μεσnμερ1ανn σ1έστα. τον μnχανιι<ό 
ελέγχου στο εργοστάσ10 κατασκευnς μnχανών. κλπ. 
Όλn αυτn n λογ1κn του nχου ως ''γλώσσας" και τnς ακουσηκnς επ1κ01νωνfας ως 

διαδ1κασfας κωδ1κοποfnσnς-αποκωδ1κοποf nσnς . εfτε μlλάμε γlα τnν Ακουσηκn. τnν 
Ψυχοακουσηκn n ης ευρύτερες πολπ1σμ1κές σπουδές. αποσκοπούν στον ι<αλύτερο 
δυνατό εντοπ1σμό τnς σnμασfας του nχου μέσα από τn σύνδεσn του με ένα πλέγμα 
σταθερών ερμnνευηκών ι<αι αξ1ολογ1ι<ών σχnμάτων. Ο nχος ως μορφn και ως πράξn 
αναφέρεται κα1 ορfζετα1 σε σχέσn με περ1εχόμενα που έχουν προϋπάρξε1 και με αυτn τnν 
έννο~α συν1στά εμψύχωσn. αναπαραγωγn n προσαρμογn τους στnν 1δ1απερότnτα τnς κάθε 
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στιγμnς. 

Μια σnμαντικn παρενέργεια αυτnς τnς λογικnς βρ(σκεται και στον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε και τnν εκτεχνολόγισn του nχου. nλεκτροακουστικn n έντυπn. Όσο ο 
φευγαλέος nχος μπορε( να παγώσει και να αναπαραχθε( στο χαρτ(. στο δf σκο βινυλf ου n 
στο cd. τόσο περισσότερο αυξάνεται n ανάγκn σύνδεσnς του με τον έξω-κόσμο του 
δnμιουργού . του ακροατn. τnς μουσικnς βιομnχανfας. τnς κοινωνικnς ζωnς. κά. Όσο ο 
nχος διαφεύγει από τα αρχικά οργανικά πλα(σια παραγωγnς του . τόσο πρέπει να 
επιστρέψει π(σω σ' αυτά. φαντασιακά n συμβολικά. n να ενσωματωθε( οργανικά στα νέα 
περιβάλλοντα υποδοχnς του. Όσο ο nχος απο-πλαισιώνεται . τόσο εππεfνεται n ανάγκn 
επαναπλαισ(ωσnς του . Σ' αυτό τον τρόπο σκέψnς. n μn-πλαισfωσn του nχου οδnγε( στnν 
αυτο-αναφορικότnτα. δnλαδrl στnν προσομο(ωσn του πραγματικού . όσο και αν το 
τελευτα(ο έχει σχnματοποιnθε( μέσα από τnν αφα(ρεσn. 

Αυτές οι αντιλrlψεις συντnρούν εκε(νο το μοντέλο οπτικοκεντρισμού που στnρfχθnι<ε 
στnν προβολn. στnν πλαισιοθέτnσn ( framing) . τnν οριοθέτnσn και τn 
συγκεκριμενοποf nσn αυτού που έχει nδn αποσπαστεf. Αυτό που έχει αποσπαστε( γοnτεύει 
και ταυτόχρονα απαξιώνεται. Εδώ πα(ζουμε το κλασικό παιχνfδι του δυϊσμού: n πρόοδος 
έρχεται μόνο μέσα από τn διάκρισn n τnν κόντρα των άκρων: πομπός νs. δέκτnς, 
φαντασ(α νs. πραγματικότnτα . συγκεκριμένο νs. αφnρnμένο . πρωτότυπο νs. αντ(γραφο . 
απο -πλαισ(ωσn νs. επανα -πλαισ(ωσn. εικόνα νs . nχος. Η συνακόλουθn εμμονn 
προσγε(ωσnς του nχου στο ένα n στο άλλο άκρο n ακόμn και στο ενδιάμεσό τους. αυτn 
n τάσn ερμnνε(ας του nχου μέσα από τn "στερεοπο(nσn". "σκλrlρυνσn" και "απεικόνισn" 

του. ε(ναι κατά βάσn αντι -nχnτικn . Παραβλέπει τnν ουσ1ώδn σnμασfα του αέρα . 

θεώρώντας τον τελ1κά ως ουδέτερο n το καθοριστικό μέσο μετάδοσnς . το εύτακτο 
ενδ1άμεσο n το nδn συγκροτnμένο πλαf σ10 προσδ1ορισμού. Τ1 γfνεται όμως όταν ο αέρας 
δεν εfναι απλώς ο χώρος τnς δ~αμεσολάβnσnς αλλά δ~αποτ(ζει τον πομπό και τον δέκτn 

αιθεροπο1ώντάς τους: Όταν ο χώρος μεταξύ απο-πλαισf ωσnς και επανα-πλαισ(ωσnς δεν 

ε(ναι απλώς ενδ1άμεσος αλλά το περ1βάλλον ανάπτυξnς τnς επ1κο1νων1ακnς δ~αδ1κασ (ας : 

Στο σnμε(ο αυτό . n έννο1α τnς δυνnτικοποfnσnς όπως αναπτύχθnκε 1δ1αfτερα στο έργο 
των Pierre Leνy κα1 Brian MassumiΌ μπορε( να μας βοnθnσε1. δ~ότι μας λέε1 ότι κάθε 
συγκροτnμένο σύστnμα επ11<01νων(ας ε(ναι μ(α περ(πτωσn από τn γενικότερn 
προβλnματικn που το κατέστnσε δυνατό. Μέσα από τn δυνnτικοποfnσn καταλαβα(νουμε 
καλύτερα ότι n περ(πτωσn γ~α παράδε1γμα τnς μουσ1κnς. ε(ναι περισσότερο ένα δ~αρκές 
ζnτούμενο οργάνωσnς των nχων παρά μια λύσn παραγωγnς από ένα nδn δ~αμορφωμένο 

σύστnμα σύνθεσnς . οργάνων. χώρων εππέλεσnς . Η δυνnτικοποf nσn θέτει περ1σσότερο 
προβλnματικές αντ( λύσεις ( Levy, 1999: 2 5). Δεν θεωρε(. γ~α παράδε1γμα. ότι n μουσ1κn 
συνιστά συγκεκριμένο τρόπο n τον τρόπο οργάνωσnς των nχων αλλά ότι ( και) μέσω τnς 
μουσ1κnς τfθεται το γεν1κότερο πρόβλnμα τnς οργάνωσnς των nχων. Το πρόβλnμα αυτό 
δεν επ1λύεται με τnν προσαρμογn του nχnτικού περ1βάλλοντος σε ένα ορ1οθετnμένο και 
αφαφετικό πλα(σιο σnμε(ων και σχέσεων του στιλ "όλο1 nχοι ε(ναι n μπορε( να ε(να1 

μουσ1κο1 nxoi"". Στn δυνnτικοπο(nσn το κάθε τι ε(ναι συμβάν. δnλαδrl ένας κόμβος 

δυνάμεων που τεfνουν προς μ~α διαδ1κασ(α επ1'λυσnς ( Leνy, 1999: 2 2). Η 
δυνnτικοπο(nσn δεν οδnγε( στnν πραγματοποfnσn. δnλαδrl στnν επιβεβα(ωσn n στnν 
ανατροπn του nδn υπάρχοντος. αλλά συνδέεται με τnν ενεργοποf nσn . τn μετάβασn στnν 
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εν ενεργε{α ύπαρξn. Η δυνnηκοποfnσn τnς μουσ1κnς ως οργάνωσnς nχων σε μfα 
συναυλlα φέρε1 στο προσκnν10 το σύνολο του nχnηκού περ1βάλλοντος τnς συναυλfας. 
Φέροντας μαζl, σ' ένα πανnγύρι γ1α παράδε1γμα . τους nχους από το κλαρfνο , τα 

επ1φωνnματα, το περασηκό αυτοκfνnτο και τους Portishead από τα walkman του θερινού 
επισκέπτn . δnμιουργεfται ένα δ1ευρυμένο nχnηκό πλέγμα δ~αδράσεων. όπου πομπο{ και 

δέκτες αλλάζουν δ~αρκώς θέσε1ς , ενώ n απόλυτn και αξ10λογικn διάκρ1σn μεταξύ 

μουσικού και μn-μουσ1κού nχου παύε1 να υφ{σταται. 

Από το παραπάνω παράδε1γμα παρατnρούμε όη με τn δυνnηκοποf nσn n μουσικn 
αποφλο1ώνεται από το αφnρnμένο 01κουμεν1κό n σαφώς ορ1οθετnμένο κο1νων1κό 
περfβλnμά τnς . γ1α να έρθε1 στnν επ1φάνε1α ένα μοναδ1κό πλέγμα ειδολογικών. ιστορικών. 
κοινωνικών. ακουσηκών και άλλων εσωτερ1κών πτυχώσεών τnς . Η δυνnηκοποfnσn δεν 

δnλώνε1 τnν πανοπτ1κn θέασn των πολλαπλών δ1αστάσεων τnς μουσ1κnς ως κλε1στού και 
αποστασ10πο1nμένου - δnλαδr1 οπτ1κού- αντ1κειμένου μελiτnς αλλά προκαλε{ δ1αρκε1ς 
μεταβάσε1ς σε δ1απερατές επιφάνε1ες. Με τnν επfτασn τnς δ1απερατότnτας . το εσωτερ1κό 
με το εξωτερ1κό. το παραδοσ~ακό με το νεωτερ1κό. το μουσικό με το μn-μουσ1κό 
διαμορφώνουν κοινn ζωn . Η μουσ1κn ελκύε1 τους nχους στο οργανωηκό τnς σύστnμα κ01 

ταυτόχρονα εκλύετ01 n 1δ10 ως nχος στα ακουσηκά περ1βάλλοντα τnς καθnμερ1νnς ζωnς. 
Εδώ δεν τ{θεται το ζnτnμα εντοπισμού των δ1αφορεηκών θέσεων ακρόασnς n 
χαρτογράφnσnς των nχnηκών πnγών. αλλά τnς πλοnγnσnς μέσα στο πλέγμα των 
διαπερατών επ1φανε1ών των nχων. 4 

Γ1α να καταλάβουμε καλύτερα τn βασ1κn 1δέα τnς δυνnηκοποfnσnς στον nχο . δnλαδr1 

το διαρκές πέρασμα από τnν αντlλnψn του μουσικού nχου ως λύσn στnν αντ1'λnψn τnς 

οργάνωσnς των nχων ως γενικότερn προβλnμαηκn. θα nταν καλό να αναφερθούμε έστω 
κα~ επ1γραμμαηκά στn σnμασfα τnς απο-τοπ1κοπο{nσnς. Ο Levy { 1999: 26-29) μάς λέει 
ότι μ{α από ης κυρ1ότερες 1δ1ότnτες τnς δυνnηκοποf nσnς εfναι "n απόσπασn από το εδώ 
κα~ τώρα". δnλαδr1 n έξοδος από ένα σαφώς ορ1οθετnμένο τόπο και το συγκροτnμένο 
πλαfσ10 λειτουργ1ών του. Ο nχος. π1στεύω. αποτελεf ένα πολύ καλό παράδε1γμα. Η 
παραγωγn του nχου εfναι ταυτόχρονα μεταφορά. εκτοπισμός κα1 μεταμόρφωσn του 

σώματος που τον παράγει Ο nχος δεν προέρχετα1 απλώς από καλά σχεδιασμένες 
σnμειογραφ{ες κ01 εντοπ{σιμες λειτουργ{ες. αλλά ης εκθέτει . ης καθ1στά δnλαδr1 

δ1αθέσιμες στο περ1βάλλον. Ο nχος ε{να1 ανο1χτός στο περ1βάλλον κα1 δ1αμορφώνετ01 από 
αυτό. Ταυτόχρονα όλα τα στοιχε{α του περ1βάλλοντος ανοfγουν. εκτfθενται κ01 

εκφράζονται με τον nχο . Αυτn n 1δέα γ10 τον nχο ως χώρο δ1άδρασnς στο1χεfων που 
έχουν εξέλθει από ης καθορ1σμένες θέσε1ς . περ1οχές και λειτουργ{ες τους. μάς 

επαναφέρε1 στnν 1δέα τnς διεπαφnς . 
Όπως προαναφέραμε. n δ1επαφn ε{ν01 χώρος συνάντnσnς. κοινnς έκφρασnς κ01 

πράξnς δ1αφορετικών φορέων δράσnς. Η δ1επαφn δεν εfναι όμως εκεfνος ο χώρος 
δ1αλόγου όπου ο καθένας εκθέτε1 συγκροτnμένα ης απόψε1ς του 01 οποfες αντανακλούν 
ri συμβολlζουν ης συγκειφιμένες θέσε1ς 1<01 ρόλους του πρ1ν ε1σέλθε1 στο συμμετοχ1κό 
αυτό πεδlο. Στn δ1επαφn ο καθένας εfναι "σχεδόν παρών". δ1ότt θέτε1 σε πρακηκn 
δοκιμασfα ης συγκεκριμένες θέσε1ς και τα συγκεκριμένα λεξ1λόγ1α από τα οποf α ξεκινά. 
Στn δ1επαφn . n παρουσ{α του καθένα μπορε{ να κατανοnθεf και ως fχνος. για να 

θυμnθούμε τον Derrida. n ως ενδε{κτnς. γ1α να ανατρέξουμε στον Pierce. Ως χώρος 

~ 
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δυνnη1<0πο(nσnς. n δlεπαφn προϋποθέτε~ κάπο1α μορφn αναπαράστασnς. ωστόσο n (δ10 
ε(ν01 παράστασn που υφα(νε1 τον 1στό τnς αντ( να επ1λέγε1 δlαδρομές από ένα riδn 

χαραγμένο οδ1κό δlκτυο. Με αυτό τον τρόπο . n δlεπαφn ε(ν01 περ1σσότερο ανο1κτό 1<01 
δυναμ1κό περ1βάλλον (παρά τόπος) το οπο(ο δ1αμορφώνετ01 στο χρόνο κα1 μάλ10τα 
δ1αμορφώνε1 το χρόνο του κ01 τον τρόπο εξέλ1ξnς του στο χώρο. 

Το άκουσμα λεπουργε( ως δlεπαφn. Το άκουσμα δεν ε(ν01 μονάχα αποκωδ1κοπο(nσn 

ΚΟ1 επανακωδ1κοπο(nσn του εκπεμπόμενου σnματος. φυσ1κού ri πολ1ησμ11<0ύ . σε ένα 
κανάλ1 επ1κο1νων(ας κ01 γραμμ1κnς χρον1κnς ακολουθ(ας στnν οπο(α επ1 σωρεύοντ01 

στο1χε(α στο αρχ1κό μriνυμα. Το άκουσμα ε(ν01 δ10κοπri κα1 ταυτόχρονα συνέχε1α. 

συμπύκνωμα κα1 δlάχυσn μαζ(. Με άλλα λόγω. το άκουσμα σχnματοπο1ε(. αλλά με 
δlαφορεηκό τρόπο από τn γραμμ1κn συνέχε1α κ01 ης δυαδ1κές επαγωγές. 

Η πρώτn α(σθnσn στnν πρόσλnψn του rixoυ ε(να1 αυτn τnς έντασnς που δlαπερνά όλο 
μας το σώμα κα1 όχ1 μόνο τα αυηά μας. Η έντασn δnλώνε1 μ10 συνάντnσn με όρους 

αν(χνευσnς. μ10 εξελ1σσόμενn σχέσn που δεν έχε1 ακόμn προσδ1ορ1στε( κ01 δομnθε(. Η 

αναγκ01ότnτα προσδ1ορ1σμού επ1λύετ01 συνnθως με τnν ανάκλnσn φυσ1κομαθnμαηκών. 
ομ1λ1ακών. μουσ1κών ri άλλων ορολογ1ών κα1 γραμμαηκών. Ο ακουστός rixoς μάς βοnθά 
σnμερα να καταλάβουμε όη 01 πάσnς φύσεως ορολογ(ες κα1 γραμματ1κές δεν ε(ν01 ούτε 
απόλυτες αρχές οργάνωσnς τnς πραγματ1κότnτας αλλά ούτε σταηκές αφαφέσε1ς τnς. Με 

το άκουσμα n εκπεμπόμενn γραμμαηκri απο-πλ0101ώνετ01. n συντακηκri δομri 

αποσυντ(θετω σης στο1χε10κές μονάδες αναγνώρ1σriς τnς ( Levy. 1999: 118). δnλαδti 
στnν περ(πτωσn τnς μουσ1κnς. αυτn μετατρέπετω σε riχους δ(χως σαφn αναφορά κ01 

προκαθορ1σμένο νόnμα. Η αποπλ01σ(ωσn κα1 n αποσυντ1θεσn αυτn κ1νnτοπο1ε( κ01 
σύνδυάζετω · με ένα αστερ1σμό ενεργnμάτων τnς σηγμnς ( ανθρώπ1νων. υλ1κών. 
τεχνολογ1κών. φυσ1κών). ώστε να ενεργοπο1nσε1 τn σύνδεσn. τn σχέσn. τn σύνταξn που 
ε1Ύ01 ανο1κτn κ01 συνδ1αμορφώνετ01 με τn δυναμ1κn τnς σηγμnς. Μόνο που αυτn n σχέσn 
ε(να1 το υποκε(μενο κ01 ταυτόχρονα υπόκεπα1 στο β1ωμαηκό κω πρακηκό χρόνο που 

παράγε1 τον χώρο παρά στον κανον10ηκό . νομοθετnμένο . προσδ10ρ1σμένο χώρο που 
παράγε1 τον χρόνο. Γ1α παράδε1γμα το άκουσμα τnς ανακο(νωσnς μου δεν ε(νω απλώς 

nxoπo(nσn του κεψένου που έχε1 γραφτε(. 

Έτσ1 . τα παραγόμενα λεξ1λόγ1α πλέκουν περ1σσότερο ρέουσες κυματομορφές 
κυμωνόμενων εντάσεων παρά αλυσ(δες συγκροτnμένων νοnμάτων. 01 πρώτες 
δnμ1ουργούντ01 μέσω των συγκ1νnσεων. 01 δεύτερες με τα συν01σθnματα . τους κανόνες 
κω ης αξ(ες . δnλαδrl σχέσε1ς που έχουν riδn αναγνωρ1στε( κω εγγραφε( σε 

μορφοπο1nμένα πλα(σ10. 

Κλε(νοντας π1στεύω όη σnμερα . n ολοένα συχνότερn αναφορά στους nχους από 
επ10τnμονες δ10φορεηκών ε1δ1κοτnτων. από καλλπέχνες δlαφορεηκών ε1δών. 
δ1αφnμ1στές. δlοργανωτές εκδnλώσεων κα1 ανθρώπους στnν καθnμερ1νότnτά τους 
δnλώνε1 τnν ανάγκn αν(χνευσnς σχέσεων στnν εξέλ1ξn τους πέρα από δυϊσμούς. 

ουσ10κρατ(ες. σταηκούς ντετερμ1ν1σμούς κω ης συνακόλουθες αναπαραγωγές 

κανον1σηκών κω άλλων πλωσ(ων. Το ενδtαφέρον γ10 τον rixo φα(νετ01 εν πρώτο1ς να 
σnματοδοτε( επ1στροφn σε πράγματα που ε(νω ε1λnμμένα ri μπορούν να επ1λυθούν μέσα 
από καθ1ερωμένα συστnματα οργάνωσnς ε(τε αυτά αφορούν τn μουσ1κn . τnν ακουσηκn 
ri ης ευρύτερες πολπ1σμ1κές σπουδές. Όμως ο rixoς σriμερα δεν δnλώνε1 παλ1νδρόμnσn 
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στnν απλότnτα υπό το δόγμα τnς μονογραμμ1κnς εξέλ1ξnς κα1 των μεταμφ1έσεών τn ς . 
ούτε μπορεί να αποτελέσε1 απλώς άλλο ένα γνωστικό αντικείμενο. ο nχος σnμερα 
ενδ1αφέρε1 και χρnσψοπο1είτα1 πο1κ1λοτρόπως δ~ότι εκφράζε1 τnν ανάγκn ευρύτερnς 
αντίλnψnς του εαυτού μας σε περ1βάλλοντα ανο1κτά. κ1νnτικά και ρευστά . πρόσκαφα. 
άμεσα και δ~απερατά . 

Η μελέτn του nχου είναι σύμφυτn με τn δ~άλυσn του δεδομένου στn ροn των 
συνθnκών που το καθ1στούν δυνατό. Η δ~άλυσn αυτn δεν μπορεί να νοnθεί μονάχα ως 
ρnγμα στnν αλυσίδα τnς σnμε1οδότnσnς n απότοκn τnς αυθαφεσίας του σnμείου. όπως 
τα ανέπτυσσαν δομ1στές κα1 μεταστρουκτουραλ1στές. Αναπτύσσε1 κυρίως τnν αίσθnσn του 
nχου ως δ~αρκώς μεταβαλλόμενnς μάζας ενέργε1ας που δονεί. συντονίζε1 και 

μεταμορφώνε1 ένα 1δ1αίτερο κάθε φορά σύνολο σωμάτων. Η υλ1κότnτα αυτn του 
ακουστού nχου αξ10πο1εί αλλά και ταυτόχρονα αμφ~σβnτεί το μονολογ1κό χαρακτnρα των 

σχετικών μελετών από τnν ( ψυχο) ακουστικn ( π.χ. μεταφέροντας τον nχο από το 
εργαστnρ10 στο δnμόσ10 χώρο κα1 από τn φυσ1ολογία του αυτιού στnν ενσώματn 
εμπεφία) και · αυτών τnς κο1νων1κnς κατασκευnς ( π.χ. υπενθυμίζοντας τnν 
αλλnλενέργε~α αλλά και τn δ~αφοροποίnσn μεταξύ "β1ολογ1κού" κα1 "κοινωνικού" 
σώματος). διαμορφώνοντας 1στορίες των nχων επί τόπου και στον ενεστώτα χρόνο . πέρα 
από αφnγnματικούς μον~σμούς και δυϊσμούς που προκαθορίζουν τn ροn του χρόνου και 
τn διευθέτnσn του χώρου. 

1http://e1.wil<ipedia.org/ wiki / %CE % 9C%CE%BF%CF%8 5 %CF % 8 3 %CE %89 %CE% ΒΑ% 
CE%AE ( 21/5 / 2005) 

1Schafer. Μ. R. ( 1994[19 7 7)). The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning 
of the World. Destiny Bool<s. 

1 Βλ. ειδικότερα Levy. Ρ. ( 1999) . Δυvnτικιf Πραγματικότnτα. Η Φιλοσοφία του Πολιτισμού 
και του ΚυΒερvοχώρου. Αθnνα : εκδ. Κριτικn. και Massumi. Β . ( 2 00 2) . Parables for the Vir
tual. /'1ovement. Affect. Sensation. Durham ·& London: Duke Uniνersity Press. 
Ή ιδέα αυτn προnλθε από τnν nχογράφnσn θεατρικnς παράστασnς . το καλοκαf ρι του 

2004 σε ένα χωριό τnς Χ!ου . Αντ1 να περιοριστώ στο άμεσο nχοτοπ{ο τnς παράστασnς στnν 

κεντρικn πλατεfα. περ1πλανnθnκα στnν έκτασn του οικισμού . Δnμιουργnθnκε έτσι ένα σαφώς 

πλουσ1ότερο ι<αι απροσδόκnτο nχοτοπ{ο με διαρκε{ς και αυξομειούμενες επικαλύψεις . 

συνυπάρξεις και μεταμορφώσεις των nχnτικών χώρων. πnγών και συμβάντων. Η ανθρωπο

τεχνολογικn αυτn ΕΠαφn με ΤΟ συγκεκρψένο nχΟΤΟΠtΟ υπενθυμ(ζει ΤΟ ζnτnμα τnς 

nχογράφnσnς ως ΠΟλιτισμικnς πρακτtι<nς πέρα από ΤΟ δ(πολο "καθαρός nχος ν5. θόρυβος 

και από τn λογικn εγγραφnς nχων απομονωμένων από το ευρύτερο nχnτ1κό περιβάλλον τους 

(πρβλ. Brady. Ε. ( 1999) . How the Phonograph Changed Ethnography, Uniνersity Press of 
Mississippi). 
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Η έμφασn στnν έννοια του τόπου. ιδιαfτερα στις , 

μέρες μας και στα πλαfσια του δnμόσιου nγεμονικού 

λόγου εκκινεί συνnθως από τn λογικn τnς 

αντιπαραβολrlς του "τοπικού" με το "παγκόσμιο". του 

"παραδοσιακού" με το "μοντέρνο". αυτού που 

"αντιστέκεται" με το ''εμπορικό". Όταν δε πρόκειται 

για τnν κατανόnσn τnς ιδιαιτερότnτας τnς μουσικnς . 

n έμφασn αυτn περιορίζεται στnν ένταξn τnς απλώς 
σε ένα γεωγραφικό πλαίσιο. 

Υπάρχουν ωστόσο πολύ περισσότερα να πει 

ιωνεfς για τn σχέσn τόπου και μουσικnς . και δεν 

εννοώ βέβαια τα προφανn παρότι σnμαντικά - για 

παράδειγμα τn μελέτn τnς διάδοσn και διάχυσnς τnς 

μουσικnς. τα τοπικά μουσικά ιδιώματα. n τους 

τόπους όπου αναφέρεται n μουσικn μέσω των 

στfχων ( Βλ. ενδεικτικά Connell και Gibson. 200'3). 1 

Οι πιο πρόσφατες ενασχολnσεις επιχειρούν να σκια

γραφnσουν τις αμοιβαία παραγωγικές σχέσεις με 

ταξύ τόπου και μουσικnς. καθώς τονfζουν τnν ανάγ

ι<n μελέτnς του τρόπου που οι διαφορετικές χωρικό

τnτες και τοπικότnτες διαμορφώνουν τον nxo τnς 
μουσικnς και το αντfστροφο. 1 Μολονότι n μουσικn 
είναι σπάνια κάτι που απε1κονfζεται/αναπαρfσταται 1 

σε χάρτες4 • οι μουσικές γεωγραφfες. τόσο στn συμ

βολικn όσο και στn φυσικn τους διάστασn . απο

τελούν σnμαντικn συνισταμένn του τρόπου που 

προσλαμβάνουμε και βιώνουμε τον κόσμο γύρω 

μας. Οι "τόποι" συνάντnσnς. κι ακόμα περισσότερο 

οι διαδικασfες συνάντnσnς τους. αποτελούν τα 

Βασικά πεδfα όπου τα διάφορα είδn μουσικnς και οι 

γεωγραφίες τους αποκτούν ταυτότnτα. Τέτοιες 

προσεγγfσεις λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους μια 

σειρά από ζnτnματα. όπως για παράδειγμα τnν 

κινnτικότnτα . μεταβλnτότnτα και παγκόσμια 

διαμεσολάβnσn των μουσικών μορφών. όπως 

εξάλλου και αυτά τnς σταθερότnτας ( fixity) . 
αυθεντικότnτας και τοπικότnτας { βλ. ενδεικτικά 
Conne11 και Gibson 200'3. Leyshon 1998. Wade 
2000. Saνigliano 1995. Roman-Velazquez 1999. 
Krims 2 000). 

Προφανώς υπάρχουν μια σειρά από επfπεδα ιφι -

•' 
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τικnς αποτίμnσnς τnς σχετικnς πλούσιας ομολογουμένως Β1Βλ10γραφίας. Γ1α τις ανάγκες 

ωστόσο τnς συγκεκριμένnς ανακοίνωσnς θα περ10ρ1στώ στnν εννο1ολόγnσn /πρόσλnψn 

του τόπου και των δ1αφορετικών μορφών γνώσnς που φαίνετα1 να ανακύπτουν από 

αυτnν.5 Όροι λοιπόν όπως τόπος κα1 χώρος εκλαμβάνονται είτε μεταφορ1κά με τρόπο 
που προσιδ ι άζει στο Φουκοϊκό "site" ( Foucault 19 7 2). δnλ. ως πεδία όπου 

ξεδιπλώνοντα1 και εμπεριστατώνονται σχέσε1ς εξουσίας ( βλ. ενδε 1 κτικά Stol<es 1994. 
1997 . 1998. Cohen 1994) n ΠlΟ κυρ1ολεκηκά ως Β1ωμένο1 φυσ1κοί χώροι ( βλ. 
ενδεικηκά Feld και Basso 1996α. 1996Β. Solomon 2000 . Roseman 1993) .6 Στnν 

πρώτn περίπτωσn ο δ10μεσολαβnτικός ρόλος τnς μουσικnς στn μετατροπn του χώρου σε 

τόπο διερευνάται σε επίπεδο γλώσσας κα1 αναπαράστασnς ( representation) . ενώ στn 
δεύτερn . σε επίπεδο ενσώματων πρα ι<τ1κών. δ1υποκειμενικότnτας . Β1ώματος. εμπεφίας 
και συναισθnματος . Είνα1 ενδιαφέρον να σnμε1ωθεί εδώ όη 01 εθνογραφίες που υιοθετούν 

τnν πρώτn προσέγγισn αφορούν κυρίως "δυτικά" πλαίσια . ενώ αυτές που φέρνουν στο 

προσκnνιο μια π10 αισθnτnρ1ακn πρόσλnψn του τόπου προέρχονται συνnθως από μn 

"δυτικά" πλαίσια. 

Η παρούσα ανακοfνωσn εκκ1νεf από τις αναλυηκές δυνατότnτες που προκύπτουν από 

το εγχείρnμα σύνθεσnς των πολύπλοκων σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ Βιωμένnς 

εμπεφfας και εννο1ακnς ( conceptually generated - abstract) γνώσnς.7 καθώς διερευνά τn 
σχέσn τόπου και μουσ1κnς στα ελλnνο-αλβανικά σύνορα και π10 συγκεκριμένα στnν 

περιοχn του Πωγωνfου . προσδfδοντας έμφασn στn έννο1α τnς εναπόθεσnς ( location) τnς 
περ ιοχnς τόσο σε γεωγραφικό . φ υ σ1κό. όσο και σε συμβολ1κό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα. 

θα καταδεfξω συνοπτικά μέσα από εθνογραφ1κά παραδεfγματα ης συν1σταμένες 

κατασκευnς αυτnς τnς εναπόθεσnς που συνοψίζονται στο ζnτnμα τnς έλλε1ψnς κάποιας 
'Όναγνωρίσιμnς διαφοράς". τnς "κοινοτοπίας". και . στn συνέχεια . θα επικεντρώσω τnν 

προσοχn μου στις αναθεωρnσεις που αυτό προβάλλει στο πολυσυζnτnμένο θέμα τnς 

οριακότnτας . Σε ένα δεύτερο. αλλά σαφώς συναρτώμενο επfπεδο . θα διερευνnσω τα 

σnμεfα συνάρθρωσnς τnς ορ1ακnς αυτnς ταυτότnτας με τον nγεμονικό σnμερα λόγο περf 

"τοπικnς 1 δ1απερότnτας". "πολιηστικnς ι<λnρονομ1άς" ι<01 "πολιτικών τnς αναγνώρισnς". 

και θα υποστnρfξω ότι το Πωγώνι . οι άνθρωπο1 κα1 n μουσικn του μέσα στα 

συγκεκριμένα συμφραζόμενα δεν μπορούν να δlεκδικnσουν "δ1άκρισn " και "αναγνώρισn " 

τnς "πολιησμικnς τους διαφοράς". Στο πλαίσιο εξάλλου του τρόπου που χρnσιμοποιείται 

σnμερα nγεμον1κά n "πολπιστικn κλnρονομιά ". n "τοπ1κn ιδ ι απερότnτα" και n 
"πολυπολπ1σμ1κότnτα" ως μέσα αναγνώρισnς και απόκτnσnς "πόρων" και δικαιωμάτων 

n ως μέσα πρόκλnσnς των ισχυόντων ορθοδοξιών. μπορεί κανείς εύκολα να αναλογιστεί 
τις συνέπειες που επιφέρει n έλλειψn κάποιας "αναγνωρfσιμnς διαφοράς" . 

Υπ' αυτό το πρίσμα n περίπτωσn που εξετάζετα1 εδώ δεν περιορfζεται απλά στον 
προσδ1ορισμό των στοιχείων που οι ίδ1οι οι Πωγωνίσιοι επιθυμούν να προβάλουν σχεηκά 

με τους ίδιους . τn μουσικn και τον τόπο τους . αλλά επεκτείνετα1 στις μορφές σχέσεων 

που επ1θυμούν. αλλά και έχουν τnν δυνατότnτα να παράγουν. τις θέσε1ς κα 1 πρακτικές που 

Βιώνουν και γύρω από τις οποίες κ1νnτοποιούνται. Σε ένα γεν1κότερο επίπεδο μlα τέτοια 

προσέγγισn φέρνει στn προσκnνιο τnν αλλnλεξάρτnσn τnς εππέλεσnς τnς ταυτότnτας 
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( perf ormance of identity) με τnν ( επ1 ) τελεσηκότnτα τnς πολπ1κnς ( perf ormatiνity of 
politics} . μ1α σnμανηκn δ1άστασn τnς οποίας. στnν περίπτωσn μας . είνω κω n 
ορ1ακότnτα . 

Η δ1ερεύνnσn των παραπάνω εκ1<1νεί από τnν ανίχνευσn του εξnς παραδόξου: n 
οργαν1κn μουσ1κn του Πωγωνίου . παρόη συν1στά το π10 αναγνωρίσψο κομμάη του 

nπεφώηκου μουσ1κού ύφους. δεν μπορεί να αποτελέσε1 "το μέσο" που καθ1στά 

"αναγνωρίσψο ". "δ~αφορεηκό" κ01 "αξ1οσnμείωτο" . ούτε τον τόπο που σχετίζετ01 με αυτnν 

( Πωγών1) . ούτε τους ανθρώπους τnς περ1οχnς . ούτε βέβωα κω τους γύφτους μουσ11<0ύς 
τnς - n τελευταία δ1άστασn δεν εμπίπτε1 στnν προβλnμαηκn του παρόντος κεψένου . 8 

θα ξεκ1νnσω από μερ1κές πολύ απλές εθνογραφ1κές παρατnρnσε1ς. Συχνά βρίσκομ01 . 

κ01 δεν είμ01 n μόνn . σε πανnγύρ1α εντός 1<01 εκτός Ηπείρου . όπου παρατnρώ όη 01 
χορευτές ζnτούν ένα "nπεφώηκο" κ01 n κομπανία των μουσ1κών παίζε1 ένα "πωγωνίσ10". 

Στα πλαίσ1α εξάλλου τnς έρευνάς μου συχνά ρωτώ δnμοηκούς9 μουσ1κούς γ1ατί 

ονομάζουν τα περ1σσότερα πωγωνίσ1α οργαν1κά ακούσματα nπεφώηκα. αφού το ίδ10 θα 

μπορούσε να 1σχύε1 κ01 γ1α οργαν1κά ακούσματα άλλων περ1οχών που έχουν τnν ίδ1α 

εξάπλωσn εντός κα1 εκτός Ηπείρου ( π.χ. ζαγορίσ10) . Μολονόη τ1ς περ1σσότερες φορές 

φαίνετα1 να συμφωνούν μαζί μου όη πρόκεπα1 γ1α λάθος . μ1ας 1<01. όπως σnμε1ώνουν 
"κανον1κά θα έπρεπε να το λέμε πωγωνίσ10. τέτο10 είν01" . τελ1κά τονίζουν όη. ε1δ1κά εκτός 

τnς περ1οχnς του Πωγωνίου . "ο κόσμος όταν ζnτά nπεφώηκο εννοεί το πωγωνίσ10 . χωρίς 

να ξέρε1 απαραίτnτα όη είνα1 τέτο10". 

Το Πωγών1 - συμπερ1λαμβάνω εδώ κ01 τnν περ10χn του Παρακαλάμου - έχε1 να 

επ1δείξε1 τον μεγαλύτερο αρ1θμό εν ενεργεία δnμοηκών μουσ1κών από όλες ης περ1οχές 

τnς Ηπείρου κ01 όχ1 μόνο. Παρόλα αυτά ελάχ1στο1 από αυτούς είνα1 γνωστοί. τόσο 

δ1σκογραφ1κά όσο 1<01 γεν1κότερα στο πανελλr1ν10 - εκτός από ης περ1πτώσε1ς ανθρώπων 
που ζουν κα1 ενεργοπο1ούντα1 επαγγελμαη1<ά στnν Αθnνα { χαρακτnρ1σηκό παράδε1γμα 
είν01 n περίπτωσn του Πέτρο-Λούκα Χαλκ1ά κα1 παλα1ότερα του θανάσn Χαλ1γ1άννn) .10 Σε 
αυτό το σnμείο n σύγ1φ1σn με τους μουσ1κούς που φέροντα1 να αντ1προσωπεύουν τnν 
περ1οχn του Ζαγορίου είν01 πολύ αποκαλυπτ1κn: το όνομα του Γ ρnγόρn Ι<αψάλn είν01 

πανελλnνίως γνωστό. τόσο λόγω τnς επίσnμnς δ1σκογραφίας. όσο κα1 τnς συχνότατnς 

συμμετοχnς του σε μουσ1κές παραστάσε1ς σε ασηκά κέντρα εκτός Ηπείρου . 'Το Πωγών1 

δε βγάζε1 μεγάλα ονόματα" παρατnρούν 01 ίδ101 01 μουσ11<0ί των Πωγωνίου. 
Τέλος . θα αναφερθώ στο παράδε1γμα των πανnγυρ1ών στnν περ1οχn. Παρά τnν έντονn 

κα1 συστnμαηκn θα έλεγα κ1νnτοποίnσn τα τελευταία χρόνω στο Πωγώνι κυρίως σε 

επίπεδο Συλλόγων. Αδελφοτnτων κα1 Δnμων προκεψένου να προβλn~εί τουρ1σηκά n 
περ10χn μέσα από τα "παραδοσ1ακά τnς πανnγύρ1α". ελάχ1στο1 είν01 01 καλοκαφ1νοί 

επ1σκέπτες τnς περ1οχnς (δεν αναφέρομα1 εδώ στους ίδ1ους τους Πωγωνίσ1ους) που 
τελ1κά επ1λέγουν τα πανnγύρ1α στο Πωγών1 . Στο σχεηκά πρόσφατο Vτοκυμαντέρ τnς 

σεφάς "Μουσ1κοί του Ι<όσμου" που αφορούσε τα πανnγύρ1α στnν Ήπε~'ρο ο τρόπος που 

παρουσ1άστnκε το Πωγών1 nταν ενδε1κηκός: "κακοΓ μουσ1κοί κα1 χορευτές. "κακnς 

πο1ότnτας" ακουσηκn κ01 "εκφυλλ1σμένο 01σθnηκά περ1βάλλον" . Στο ίδιο ντοκυμαντέρ ο 

τnλεοπτ1κός φακός ανέδε1ξε τον "πο1οηκό" χαρακτnρα των πανnγυρ1ών στο γεπον1κό 
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Ζαγόρ1 . τόσο σε επίπεδο μουσ1κnς. μουσ1κών κω χορευτών. όσο κω στο επίπεδο τnς 

"ωσθnηκnς" του πλα10ίου. Η δ~ανομn του τnλεοπηκού χρόνου που αφ1ερώθnκε σε κάθε 

μ~α από ης δυο περ1οχές χαρακτnρ1ζόταν απ9 τnν ίδ~α λογ1κn. 

θα nθελα στn συνέχε~α να επ1χεφnσω τn συσχέησn αυτών των εθνογραφ1κών 

παρατnρnσεων με τn γεν1κότερn αναπαράστασn που συγκροτείτω στο εθν1κό κω τοπ1κό 

φαντασ~ακό γ~α το Πωγών1 κω τους Πωγωνίσ10υς. 11 Το Πωγών1 είνω ακρ1βώς δίπλα στα 

ελλnνο-αλβαν1κά σύνορα κα1 συμπερ1λαμβάνε1 τnν βασ1κn πύλn ε10όδου κω εξόδου 

μεταξύ Ελλάδας κω Αλβανίας. τnν Κακαβ1ά. Μέχρ1 τα τέλn τnς δεκαετίας του 1980 κω 
γ~α περίπου πενnντα χρόνω n περ1οχn αυτn παρέμε1νε nσυχn Κω αδρανnς. μ~α από ης ΠΙΟ 
απομακρυσμένες περ1οχές τnς Ελλάδας που σταδ~ακά όλο κω περ1σσότερο ερnμωνόταν. 

αφού το μεγαλύτερο μέρος του πλnθυσμού τnς μετανάστευε σης πόλε1ς . εντός 1<01 εκτός 
Ελλάδας. Η μεγαλύτερn αρ1θμnηκά ομάδα ηόπ1ων. 01 Γ κραί1<01. δεν είνα1. όπως 1<01 01 
ίδ101 τονίζουν. 'Όύτε Σαρακατσάνο1. ούτε Β . Ηπεφώτες . ούτε Γ ύφτο1 . ούτε Βλάχο~. ούτε 

Τ σάμnδες. ούτε Αρβανίτες. κω φυσ1κά. ούτε Αλβανοί. Είμαστε συνnθ10μένο1 Έλλnνες". 11 

Πολλοί από αυτούς σχετίζοντω με δεσμούς συγγένε~ας με τους Β. Ηπεφώτες στnν άλλn 

πλευρά των συνόρων. Ωστόσο αυτοί είνω Τ κραί1ω~''. δεν είνω κάη το 1δ~αfτερο. Είνω 
ενδ~αφέρον εξάλλου όη 01 περ10σότερο1 από αυτούς έχουν τnν πεποfθnσn όη στα μάηα 
των άλλων. στnν Αθnνα κω άλλα λ1γότερο περ1φερε~ακά μέρn τnς χώρας. αποτελούν κάη 
λ1γότερο από "τίποτε το 1δ~αίτερο". αφού είνω γνωστοί ως "χωρ1άτες Ηπεφώτες". 

Αναφέρομω λο1πόν σε έναν πλnθυσμό του οποίου n ελλnν1κότnτα είνω αναμφ1σβnτnτn. 
αλλά δεν έχε1 καμ1ά "1δ~αίτερn 1στορία n χαρακτnρ10ηκό" να επ1δείξε1 κω ζε1 σε ένα 

μέρος "που είνω κάπως πίσω". Σης παραπάνω παρατnρnσε1ς μπορεί κανεfς να προσθέσε1 

ι<ω τον τρόπο που n περ1οχn του Πωγωνίου κω 01 άνθρωποί τnς προσλαμβάνοντα1 1<01 
εντός τnς Ηπείρου ως "μn 1δ~αίτερο~''. Πολύ π10 ενδ~αφέρουσα τόσο από άποψn 

"πολπ1σμ1κnς κλnρονομ1άς". όσο κω από "περ1βαλλοντ1κn άποψn" θεωρείτω γ1α 

παράδε1γμα n περίπτωσn του Ζαγορίου. στα ανατολ1κά του Πωγωνίου. Στn δ1άρκε~α τnς 
έρευνάς μου μάλ1στα πολλοί αντ1δ1έστε1λαν τnν ανυπαρξία "πολπ1σμού" κω "παράδοσnς" 

στο Πωγών1 με τnν πλούσ~α παρουσία αυτών στο Ζαγόρι Το Πωγών1 συν10τά λο1πόν. κατά 
κάπο10 τρόπο. ένα μέρος "κάπου στα σύνορα". κω 01 άνθρωποί του δεν έχουν να 

επ1δείξουν "τίποτε 1δ1αfτερο" πέρα από τnν κο1νοτοπία τους. 

Σε αυτά τα συμφραζόμενα γίνετω λο1πόν προφανές ότ1 n ανfχνευσn του παραδόξου 
που έθεσα ως σnμείο αφετnρίας μου κω αφορούσε τn μουσ1κn του Πωγωνίου 

δ~αρθρώνετω με μ~α σεφά από άλλα επίπεδα . τα οποία στο σύνολό τους συγκροτούν μ~α 

πολύ συγκεκρψένn γεωγραφ1κn. φυσ1κn κω συμβολ1κn εναπόθεσn γ~α το Πωγών1: 

αναφερόμαστε σε ένα μέρος χαμένο στο "πουθενά" των συνόρων. που δεν έχε~ να 

επ1δείξε1 κανένα 1δ~αίτερο χαρακτnρ1σηκό πέρα από τον επ10φαλn χαρακτnρα των 

συνόρων του. γ~α μ~α μουσ1κn που δε θεωρείτω αρκετά "1δ~αίτερn". ώστε να δ~ατnρnσε1 
το όνομά τnς. δεν είνω αρκετά "καλλπεχν1κn κω πο10ηκn " ως μουσ1κό είδος. κω. βέβωα. 

πολύ εύκολα εμπίπτε1 στn λογ1κn τnς εμπορευματοποίnσnς. Εfνω σnμαντ1κό να σnμε1ωθεί 

εδώ όη τα νεοδnμοηκά τραγούδ~α στnν πλε1ονότnτά τους βασίζοντω στn μουσ1κn φόρμα 

του πωγωνίσ1ου . Όσο γ~α τους ανθρώπους τnς. όσο1 δεν αποτελούν με1ονότnτα n κάπο10υ 
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άλλου εfδους δ~ακριτn εθνο-πολιησμικn ομάδα (για παράδειγμα . Σαρακατσάνοι. Βλάχοι . 
Γύφτοι, Αρβανfτες) . προσλαμβάνονται ως απλά συνnθισμένοι Έλλnνες . Τ κραf κοι " . τfποτε 
περισσότερο τfποτε λιγότερο. 

Εfναι δυνατό βέβαια να προσθέσει κανεf ς πολλά στοιχεfα σε αυτn τnν εικόνα. θα 

μπορούσε για παράδειγμα να αναφερθεf στnν πεποfθnσn των ντόπιων ότι τα 

προγράμματα αγροτοτουρισμού και ανάπτυξnς στnν περιοχn δεν μπορούν παρά να 

αποτύχουν. μιας και "δεν υπάρχει τfποτε ιδιαfτερο εδώ για τους ξένους". 11 θα περιοριστώ 

ωστόσο στο σnμεfο που όλες αυτές οι μεταβλnτές τέμνονται και συγκροτούν ένα 

συγκεκριμένο τρόπο πρόσλnψnς τnς περιοχnς που δεν ε{ναι άλλος από τnν κοινn αfσθnσn 

"εγκατάλειψnς". n οποfα σχετfζεται με τnν έλλειψn κάποιας "αναγνωρfσιμnς διαφοράς". θα 
nθελα. στn συνέχεια . να εξετάσω ένα γενικότερο ερώτnμα: πώς σχετfζεται αυτn n "έλλειψn 
αναγνωρfσιμnς διαφοράς" με ης έννοιες τnς οριακότnτας ( liminality - marginality) και 

τnς αμφισnμfας ( ambiguity). Ο κατάλογος των ανθρωπολόγων που έχουν ασχολnθεf με 
τnν έννοια τnς οριακότnτας εfναι αξιοσnμεf ωτος. Εννοούμενn ως n αμφfσnμn κατάστασn 
που ανακύπτει στο ενδιάμεσο διαφορεηκών καταστάσεων ύπαρξnς . n έννοια τnς 

οριακότnτας ( limina1ity) nρθε στο προσκnνιο των ανθρωπολογικών αναζnτnσεων μέσα 
από ης μελέτες του νan Gennep ( 1960) για ης δ ι αβατnριες τελετές. 14 Αλλά και σης πιο 

πρόσφατες ανθρωπολογικές ενασχολnσεις n έννοια κατέχει προεξάρχουσα θέσn. 

Προσδfδοντας έμφασn στο στοιχεfο τnς μεθοριακότnτας ( margina1ity) και όχι τόσο σε 
αυτό τnς αμφισnμfας. έχει διαμορφωθεf n πεποfθnσn όη "n προβολr1 των ξεχασμένων. 
αγνοnμένων. μετακινούμενων. nμιορατών και . ενδεχομένως , παράνομων γωνιών τnς γnς 

όπου . ούτως n άλλως. βρfσκονται πολλοf ανθρωπολόγοι στnν πορεfα τους για τnν 

εξερεύνnσn τnς ετερότnτας. μπορεf να βοnθnσει ώστε το αυτονόnτο να γfνει σαφές. να 

ανασύρει στnν επιφάνεια κρυμμένα γρανάζια . τροχούς n ιστούς ( αράχνnς) για αυτά που 
γνωρfζουμε όη εfναι ουσιώδn και να αποδειχθεf αντfδοτο σε κυρfαρχες αφnγnσεις 

(Σερεμετάκn 1991: 1-7)" (Green. 2005: 1-2). Η οριακότnτα (marginality) γfνετω 
συνεπώς μέρος τnς ουσfας των πραγμάτων. ακριβώς λόγω τnς επιβεβαιωμένnς τnς 

μεθοριακότnτας σε σχέσn με τnν fδια τnν ουσfα των πραγμάτων. Όπως χαρακτnρισηκά 

έχει επισnμάνει n Anna Tsing για τους Meratus Dayaks του Νόηου Κιλαμαντάν τnς 

Ινδονnσfας. ορισμένοι 'Όριακοl' λαοf μπορούν να κάνουν κεντρικn τnν οριακότnτά τους: 

'Ή πολιτισμικn διαφορά των ορfων εfναι ένδειξn αποκλεισμού από το κέντρο. Εfναι επfσnς 

ένα εργαλεfο για τnν αποσταθεροποfnσn τnς κεντρικnς εξουσfας" ( 199 3: 27 ) . Η αξfα 
του σχολfου τnς Tsing συνfσταται στnν υπογράμμισn τnς μάλλον διαπραγματεύσιμnς παρά 
επιβαλλόμενnς φύσnς τnς οριακότnτας. καθώς και στο γεγονός όη n αναγνώρισn αυτnς 
τnς επισnμανσnς δεν οδnγεf αναγκασηκά στο να παραβλέπεται n ανισορροπfα τnς 
εμπλεκόμενnς δύναμnς - όπως για παράδειγμα τnς δύναμnς να αποκλεfονται τόποι και 
άνθρωποι. 1 5 

Πρόσφατα ωστόσο αναδύεται έντονα n συζnτnσn για τn χρnσιμότnτα τnς έννοιας τnς 
οριακότnτας . Όπως χαρακτnρισηκά τονfζει ο Nugent "δεν εξετάζεται απλά n συνάφειά 
τnς . αλλά εξυμνεfται. Η οριακότnτα δεν εfναι πια αντιδρασηκn ( n υποτελnς) . αλλά κάτω 
από τις επιταγές τnς κουλτούρας του management αποκτά το χαρακτnρα μιας πρόθεσnς 
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εν τn γενέσει ri δυνάμει nγεμονικriς ... n συζriτnσn για τnν οριακότnτα που εfχε αρχικά ως 
σκοπό να επαναφέρει το οριακό ξανά στο προσκriνιο. έχει οδnγnθεf πια σε σnμεfο να 

υπονομεύει τnν fδια τnν οριακότnτα" ( 19 9 9: 19 3 ) . Ο James Boon μάλιστα φτάνει στο 
σnμεfο να δnλώσει ότι n επfθεσn στο κέντρο (όποιο κι αν εfναι αυτό) μέσω τnς 

προσδιδόμενnς έμφασnς σε οριακότnτες κάθε εfδους εfναι πλέον καθιερωμένn πρακτικri. 

τόσο σε ακαδnμαϊκούς . όσο και εξω-ακαδnμαϊκούς κύκλους . και έχει ως αποτέλεσμα τn 

δnμιουργfα και παραγωγri ενός πλrlθους "-ισμών" και ταυτοτriτων ( 1999: 2 08) . 
Εντούτοις. σύμφωνα με τον Boon. αυτοf οι "-ισμοf" και οι ταυτότnτες δεν μπορούν να 

συνιστούν τnν ουσfα τnς οριακότnτας. Κατά τnν άποψri του. αυτό που καθιστά κάτι 

πραγματικά οριακό εfναι n αδυναμία δnμιουργfας ενός "ισμού" ri . όπως το θέτει . n 
αδυναμfα "ταυτοποfnσnς ( ο.π. σελ. 2 08). Επομένως. γι ' αυτόν το να εfναι κανεfς οριακός 
σnμαfνει ότι βρfσκεται ανάμεσα στις περιφέρειες/ όρια και όχι μέσα σε αυτές . σnμαfνει ότι 

δεν εfναι ξεκάθαρα κάτι ri. πιθανότατα . εfναι πολύ και από το ένα πράγμα και από το άλλο . 

Η διερεύνnσn τnς διαπλοκriς τnς έννοιας τnς οριακότnτας με αυτri τnς αμφισnμfας ( n 
εγγενriς αμφισnμfα τnς με άλλα λόyια) με τρόπο που υπερβαfνει τους περιορισμούς του 
δομιστικού παραδεfγματος έχει αποτελέσει ένα ιδιαfτερα παραγωγικό πεδfο στnν 

πρόσφατn μεταμοντέρνα στροφri τnς ανθρωπολογικriς θεωρ(ας . αλλά και τnς κοινωνικriς 

θεωρ(ας γενικότερα. 16 Κάποιοι λοιπόν συνεχfζουν να κάνουν λόγο για τnν οριακότnτα ως 

δυνάμει ανατρεπτικri των ισχυόντων ορθοδοξιών. τονfζουν ωστόσο το δυναμικό. 

προοδευτικό. ριζωματικό ( rhizomic) και αντι -ουσιοιφατικό χαρακτriρα τnς ( βλ. 
ενδεικτικά Wade. 2005). Απομακρυνόμενο από το χαρακτriρα τnς 'Όυτάρεσκnς" και 
"μεμψfμοφnς" νεωτερικότnτας ( Green 2005:3) το μεταμοντέρνο ενδιατρfβει στnν 
αβεβαιότnτα και τnν άρνnσn των ορfων. Το ενδιαφέρον επεκτεfνεται πια πέρα από τον 

εντοπισμό πεδfων αντfστασnς , στnν εφευρετικότnτα. και τnν ικανότnτα να 

κατασκευαστεf/παραχθε( κάτι καινούργιο μέσα από μια διαδικασfα αβεβαιότnτας. 

Ολοκλnρώνοντας τnν αναφορά μου στις παραπάνω προσεγγ(σεις και τn διερεύνnσn . έστω 

και συνοπτικri . των συνεχειών και ρriξεών τους . ε(ναι σnμαντικό στα πλαfσια του 

επιχεφriματός μου να τονιστεf n κοινri τους πεποfθnσn ότι n οριακότnτα εfναι σnμαντικri 
σε γεωγραφικό. πολιτικό . κοινωνικό και πολιτισμικό επ(πεδο . καθώς και n αναγωγri τnς 
σnμαντικότnτάς τnς στnν ικανότnτά τnς να παραπέμπει στnν έννοια τnς πρόκλnσnς ri τnς 
αντfστασnς σε κάθε εfδους κανονιστικά μοντέλα. 

Πώς μπορεf ωστόσο n κατάστασn που παρουσιάζω να αναλυθε( με αυτούς τους όρους: 

Πώς μπορεf n γενικότερn αναπαράστασn ( τοπικri και υπερτοπικri) για το Πωγώνι . τn 

μουσικri . και κάποιους από τους ανθρώπους του ως "συνnθισμένα". "κοινότοπα ". "μn 

ι διαfτερα" να κατανοnθε( σε συμφραζόμενα πολυπολιτισμικότnτας . όπου ο καθένας 

πρέπει να ε(ναι διακριτός ( βλ. ενδεικτικά Strathern 1995. Stolcl<e 1995. Wright 1998 ). 
τn στιγμri άλλωστε που πολλοf άλλοι στnν fδια περιοχri καταφέρνουν να διεκδικούν 

κάποια μορφri "διαφοράς" και συχνά μάλιστα να τn χρnσψοποιούν προκειμένου να 

προσελκύσουν "αναγνώρισn" και οικονομικούς πόρους (μέσα στα πλαfσια τnς έμφασnς 

στnν πολιτιστικri κλnρονομιά) - για παράδειγμα οι Βλάχοι και οι Σαρακατσάνοι τnς 

περιοχriς: Μπορεf. τέλος . να διαγνώσει κανεf ς μέσα σε αυτri τnν αδυναμ(α διάκρισnς . 
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πυρnνες αντfστασnς n μέσα πρόι<λnσnς: 
Η προσέγγ10n μου, μολονόη ει<ι<1νεf από τn δ1ερεύνnσn τnς χρnσψότnτας τnς έννο1ας 

στα σnμερ1νά συμφραζόμενα , συντάσσετ01 με μ10 σnμαντ1ι<n μερfδα μελετnτών, 

προερχομένων ι<ατά το πλεfστον από μn ανθρωπολογ1ι<ά πεδfα , που αντψετωπfζουν τnν 

έννο1α τnς ορ10ι<ότnτας με σι<επηι<1σμό. Εσηάζοντας σης πολυσύνθετες συσχετfσε1ς τnς 

ορ1αι<ότnτας με τnν "ετερότnτα" ( a1terity) 1<01 τn "δ1αφορεηι<ότnτα" ( difference) μ1α 

σεφά μελετnτών τονfζουν τnν παραγωγn μ1α σεφάς άν1σων θέσεων 1<01 άν1σων σχέσεων 
( Green 2005: l). Υπό το πρfσμα εξάλλου του έντονου θεωρnηι<ού δ1αλόγου γ1α τn 
σnμασfα τnς "εναπόθεσnς" ( 1ocation) σε φυσ1κό, συμβολ1κό κα1 εννο10κό επfπεδο ( βλ. 
ενδε1κτ1κά Gupta κα1 Ferguson (1997)1999:3 -17 , C1ifford 1997:2-3) , σε 
συμφραζόμενα όπως αυτά του υπερεθν1σμού. τnς μετανάστευσnς κ01 τnς 

πολυπολπ1σμ1κότnτας που προσλαμβάνουν πολυσnμαντες δ1αστάσε1ς στnν εποχn μας, 01 
καταστάσε1ς ορ1ακότnτας αναδε1κνύοντ01 κατ' αυτούς ως 1δ10fτερα προβλnμαηκές, λόγω 

τnς ενδ1άθετnς αμφ10nμfας τους κ01 των καταστάσεων "μερ1ι<nς ορατότnτας κ01 

συσχεησμού" που παράyουν. 11 

Αν λο1πόν n ορ1ακότnτα του Πωγωνf ου . τnς μουσ1κnς κ01 των ανθρώπων του 1δωθεf 

ως n ορ1ακότnτα τnς κο1νοτοπf ας , τnς έλλε1ψnς κάπο1ας αναγνωρf σψnς δ1αφοράς κα1 όχ1 

ως αυτn του δ1αφορεηκού, τnς ετερότnτας , τnς δ1άκρ1σnς , μ1α λύσn θα nταν να συνταχθε1 

κανε{ς με τους αναλυτές εκεfνους που , εσηάζοντας σε ζnτnματα έμφυλων κα1 ταξ1κών 

δ1ακρ1σεων. προβάλλουν τnν αδυναμ{α κάπο1ων μορφών ταυτότnτας να γ{νουν ορατές κα1 

να αναγνωρ10τούν στα πλαf σ1α τnς ύστερnς νεωτερ1κότnτας κα1 του καππαλ1σμού 

. (Adkins 2002 . Skeggs 1997 ). 18 Ακολουθώντας το σκεπηκό τους μπορεf κανε{ς να 

καταλογ{σε1 τnν αδυναμ{α δ1άκρ10nς σε ζnτnματα πολπ1κnς 1σχύος: 01 Πωγωνfσ101 δεν 
εfνα1 πλούσ101, ούτε πολπ1κά 1σχυροf κα1 συνεπώς δεν μπορούν να μετατρέψουν τnν 

"εγιωτάλε1ψn" τους σε "αυθεντ1κότnτα" κα1 "παράδοσn", όπως γ10 παράδε1γμα έχε1 γ{νε1 

στο δ1πλανό Ζαγόρι Παρά τn σnμασ{α τnς συγκεκρψένnς θέσnς , σε καμfα περ{πτωσn δεν 

μπορε{ αυτn να θεωρnθε1 επαρκnς γ10 τnν εξnγnσn του συγκεκριμένου πλ01σfου. 

Πω συγκεκριμένα: συχνά υπάρχε1 n πεποfθnσn όη ο καθορ1σμός μ1ας ταυτότnτας 
συνεπάγετ01 τnν αξfωσn στο πολπ1κό πεδ1ο, όη n ταυτότnτα εfν01 άρρnκτα δεμένn με τnν 
πολ1ηκn. 19 Ωστόσο μ10 τέτο1α θεώρnσn ενέχε1 τnν αποδοχn συγκεκριμένων μορφών 

ταυτότnτας κ01 δεν επεκτεfνετα1 στn δ1ερεύνnσn των μnχαν1σμών μέσω των οποfων n 
ταυτότnτα κατασκευάζετα1 10τορ1κά κα1 αξ1ώνε1 αναγνώρ1σn n γfνετ01 αναγνωρfσψn ως 
τέτο1α . Το παράδε1γμα τnς θεωρnηκnς συζnτnσnς γύρω από ης πολ1ηκές τnς 

αναγνώρ1σnς ( recognition / mis-recognition, νisibi1ity/inνisibi1ity) ε{να1 ενδε1κηκό, αφού 
θέτε1 ως δεδομένn τnν ύπαρξn n τn δυνάμε1 ύπαρξn μ10ς ταυτότnτας στο πολ1ηκό πεδ1ο, 
στnν περ{πτωσn που απαλε1φθούν 01 υπάρχουσες προκαταλrlψε1ς n παραχθε{ κάπο1ας 
μορφnς αναγνώρ1σn γ10 τα στο1χε{α εκεfνα που 01 κάθε λογnς "περ1φρονnμένο~" ( abject
ed) θεωρούν όη συγκροτούν τnν ταυτότnτά τους. Μέσα σε αυτό το πλαfσ10 λο1πόν όλο1 

έχουν τn δυνατότnτα να συγκροτnσουν μ1α μορφn ταυτότnτας που μπορε{ να 

αναγνωρ10τεf. 1 0 Η κρπ1κn τnς Adl<ins ( 2002) γ1α ης πολπ1κές τnς αvαγνώρ1σnς ( poli
tics of recognition) εσηάζε1 στο γεγονός όη τέτο1ου εfδους θεωρnσε1ς προσλαμβάνουν 
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τnν αναγνώρ1σn ως κάη που μπορεί να παραχθεί από το ίδ10 το κο1νων1κό υποκείμενο. 

εκλαμβάνουν δnλ τα υποκείμενα ως δυνάμε1 παραγωγούς μ~ας "κατάλλnλnς" μορφnς 

ταυτότnτας κα1 αξίωσnς τnς αναγνώρ1σnς τnς. Mia τέτο1α παραδοχn ωστόσο. υποστnρίζε1 
n fδ1α . δε λαμβάνε1 υπόψιν τnς τnν πολιηκn οικονομfα τnς αναγνώρ1σnς. τnν 

πολυπλοκότnτα δnλ των σχέσεων αναγνώρισnς. καθώς παραμένε1 στnν κειμενικn σφαίρα 

τnς αναπαράστασnς 11 κα1 συνεπώς αψnφεί το γεγονός όη κάπο101 μπορούν κα~ κάποιοι 

αδυνατούν να αποβούν "ορατοί' με κατάλλnλο τρόπο. Στα πλαίσ1α τnς δ~κnς μου 

ανάλυσnς n κρπ1κn τnς Adkins εfνα1 1δ1αίτερα σnμανηκn. καθώς τονfζε1 ότ1 n πρόσφατn 
έμφασn στον αυτοκαθορ1σμό τnς ταυτότnτας ( self-identification) 11 σε καμ1ά περfπτωσn 
δεν μπορεf να αφορά όλα τα κο1νων1κά υποκεfμενα κα~ . υπό συγκεκριμένες συνθnκες. 

μπορεί να καταστεί υπαίτ~α γ~α τnν "παραγνώρ1σn" τους ( misrecognition). 
θα μπορούσα να αναφερθώ σε μ~α σεφά ζnτnμάτων προς επf ρρωσn αυτού μου του 

συλλογ1σμού. θα περ1ορ1στώ όμως στο ζnτnμα τnς ταυτότnτας του τόπου κα~ π10 

συγκεκριμένα στον τρόπο που αυτn έχε1 κατασκευαστεί κα~ ανακατασκευαστεί 1στορ1κά . 

μ~ας κα1 αυτό αποτελεί το σnμείο κλε1δί γ~α τnν ερμnνεία τnς ορ1ακότnτας στnν 

περίπτωσn του εξετάζουμε. Τ1 εfνα1 λο1πόν αυτό που ορίζε1 κάπο1α 'Όρ1ακά" μέρn ως 

κο1νότοπα κα~ "αδ1άκρπα", ενώ άλλα έχουν καταφέρε1 να προσελκύσουν με βάσn τnν 

ορ~ακότnτά τους σnμανηκn "δ1άκρ1σn" (με θεηιωύς κα~ αρνnηκούς όρους) κα~ 

ενδ1αφέρον: 

Ακολουθώντας ης απόψε1ς τnς Green ( 2 Ο Ο 5 ) υποστnρίζω όη στnν περίπτωσn του 
Πωγωνίου n ορ1ακότnτα δεν αφορά αυτn καθαυτn τn γεωγραφ1κn του θέσn ( όλο1 ξέρουν 
όη είνα~ δίπλα στα σύνορα . τα οποία δεν αποτελούν π~α πεδfο έρ1δας) . ούτε αφορά τnν 
ταύτότnτα των ανθρώπων τnς περ1οχnς n τnς μουσ1κnς τnς ( κανείς γ~α παράδε1γμα δεν 
αμφ1σβnτεί τnν ελλnν1κότnτά τους). Η ορ~ακότnτά του προιωλεfτα~ από τnν 
ενδοσχεσ1ακότnτά του. το γεγονός όη καταλαμβάνε1 τnν "ενδ1άμεσn" αυτn ζώνn όπου μ~α 

πλnθώρα στο1χείων /σχέσεων αλλnλο -επ1καλύπτοντ01 κα~ τελ1κά το καθ1στούν 

περ1σσότερο όμο10 με κάη άλλο . κα~ λ~γότερο διαφορεηκό και δ~ακρπό ( Green. 2 Ο Ο 5 ) . 
Εππρέψτε μου να αναφερθώ ενδε1κηκά σε ορ1σμένες πτυχές αυτnς τnς 

ενδοσχεσ1ακότnτας . εκκ1νώντας από ης αλλαγές που επnλθαν στnν περ1οχn "όταν nλθε το 

ελλnν1κό [κράτος]'° γ~α να χρnσιμοπο1nσω τn φράσn των ντόπιων. από τnν ένταξn τnς δnλ 
στον ελλnν1κό εθν1κό κορμό το 191 3. Με δεδομένn τnν ύπαρξn πλούσιας σχεηκnς 
β1βλ1ογραφfας αρκούμα~ στο να αναφερθώ εδώ στα πολλαπλά μέσα που υ~οθετnθnκαν 

προκειμένου να εππευχθεί ο ζnτούμενος από ης αρχές του έθνους-κράτους , 

εναρμον1σμός πλnθυσμών και περ1οχών. προκειμένου να τονίσω όη n αξίωσn 

μετατροπnς των δ~αφόρων πλnθυσμών τnς περιοχnς σε εθν1κά υποκείμενα δε φάνnκε να 

λαμβάνε1 υπόψ1ν τnς το "πο101 " nταν αυτοί. τnν ταυτότnτά τους δnλαδιl. αλλά έγ1νε με 

άξονα το "πού" ακρ1βώς αυτοί βρfσκονταν. 11 Στα πλαίσ1α του επεκταησμού που 

χαρακτnρ1ζε τnν 1δεολογία τnς Μεγάλnς Ιδέας . n Ελλάδα έπρεπε να ορ1σθεf σε επίπεδο 
συνόρων κα~ να δ~αμορφωθεί σε επfπεδο φαντασιακό . ενώ 01 κάτο1κοf τnς έπρεπε να 

προσλnφθούν ως έχοντες " ρίζες" σε αυτό το μέρος. Η μαζ1κn ανταλλαγn πλnθυσμών που 

επ1βλι1θnκε ως αποτέλεσμα τnς αποτυχfας τnς Μεγάλnς Ιδέας αποτελεf μ~α ακόμn 
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σnμανηκn εκδnλωσn αυτnς τnς δ10δ1κασfας "τακτοποfnσnς" των " κατάλλnλων" 

πλnθυσμών στον ιωτάλλnλο" τόπο. 14 Η Μεγάλn Ιδέα αφορούσε περ~σσότερο τnν 

ταυτότnτα του τόπου. κα1 όχ1 αυτn των ανθρώπων. 01 τελευταf 01 έπρεπε να μετακ1νnθούν. 

να ανταλλαχθούν κ01 να απομακρυνθούν έτσ1 ώστε το μέρος να μπορεf να προσδ10ρ10τεf 
ως "καθαρά" ελλnν1κό . 

Πέρα από το ζnτnμα του έθνους-κράτους . υπάρχε1 ωστόσο κα1 μ1α ακόμn σnμαντ1κn 
δ1άστασn που κατέχε1 προεξάρχουσα θέσn στο θέμα τnς διαμόρφωσnς τnς ταυτότnτας 

του τόπου: αυτn τnς κ1νnηκότnτας ( moνement) . Εννοούμενn στα συμφραζόμενα των 
υπερτοπ1κών συνεργε1ών του παρελθόντος . των αναγκασηκών μετακ1νnσεων πλnθυσμών 

λόγω των κάθε λογnς πολέμων. τnς μετανάστευσnς ( εσωτερ1κnς κ01 εξωτερ1κnς) n του 
π10 πρόσφατου ανοfγματος των Ελλnνο-αλβαν1κών συνόρων. n κ1νnηκότnτα προτάσσετ01 
ως το κατεξοχnν χαρακτnρ1σηκό του τόπου. 15 Επ1προσθέτως . n αναγκ01ότnτα θέασnς του 
χώρου ( κ01 όχ1 μόνο του τόπου) ως εγγενώς κινnηκού κα1 μεταβαλλόμενου εfν01 σαφώς 
δ1αφορεηκn από μια σειρά απόψεων που τον προσλαμβάνουν ως ανενεργό κα1 κενό πεδfο 

εγγραφnς κοινων1κών σχέσεων κ01 παραγωγnς του τόπου ( βλ. ενδεικηκά Casey 198 7. 
Ingold 1995). 

Εκκ1νώντας λο1πόν από ης παραπάνω παρατnρnσεις κα1 αναγνωρfζοντας το 

περιορισμένο τnς ανάλυσnς μου . υποστnρfζω όη n πρόσλnψn του τόπου στο Πωγώνι 
συγκροτεfται από τn δ1άρθρωσn δυο διαφορεηκών επιπέδων: από τn μια το επfπεδο τnς 

κινnηκότnτάς που αφορά το απώτερο παρελθόν 1<01 ανακτά τn σnμασfα του μετά το 
άνοιγμα των συνόρων. κ01 από τnν άλλn το επfπεδο του έθνους-κράτους και τnς σnμασf ας 

που προσδfδετ01 στα πλαfσιά του στnν έννοια τnς εδαφικnς επικράτειας. Η συνύπαρξn 

τους (τόσο σε επfπεδο αναπαράστασnς . όσο κ01 σε επfπεδο συλλογ1κnς . β1ωμένnς 
εμπεφf ας) και n ανακύπτουσα ενδοσχεσιακότnτα των δυο αυτών επ1πέδων έ~ει ως 
αποτέλεσμα τn συγκρότnσn του τόπου ως εγγενώς οριακού κ01 συνεπώς αμφf σnμου. 1 6 Σε 
αυτά τα συμφραζόμενα n συνεχnς εγχάραξn ορfων κ01 συνόρων - παρόη σθεναρn κ01 με 
σαφεfς εθν1κισηκές δ1αστάσεις - δεν μπορεf παρά να γfνετ01 πάντα αντικεfμενο 

αμφ~σβnτnσnς. να προσελκύει διαφωνfες κ01 τελικά να δnμ10υργεf ης προϋποθέσεις μιας 

αέναnς ανο1χτnς συζnτnσnς. χωρf ς όμως σε καμfα περfπτωσn να εππρέπε1 τον 
προσδ10ρ10μό ευκρινών ταυτοτnτων. 

Σε μ1α εποχn που ένα μεγάλο μέρος του κόσμου μας αυτοθεωρεfτ01 με όρους 
πολυπολπισμ1κότnτας κ01 υπερ-εθνικότnτας . ενώ άλλοι φαfνετα1 να αποδέχοντα1 με 

ποικι'λους τρόπους τα δόγματα του "πολπ1σμικού φονταμενταλισμού" ( Stolcke 19 9 5). σε 
σηγμές που το ενδ1αφέρον για τον "πολπισμό" κ01 τnν "πολπ1σμικn διαφορά" αποτελούν 

σnμανηκό μέρος των πρακηκών διακυβέρνnσnς ( Moore 1996). n αδυναμfα 

ταυτοποfnσnς συχνά θεωρεfτ01 ως αρχέτυπn σηγμn κ01 πανnγυρfζετ01 στn βάσn τnς 

lΚανότnτάς τnς να αποκωδ1κοποιεf μορφές εξουσιασηκού λόγου - ως άμεσο αποτέλεσμα 
του θεωρούμενου αποκλε~σμού τους από τnν εξουσfα ( βλ. ενδεικηκά Herzfeld 199 7) . 
Εμπεδωμένn στον τρόπο που ο fδ10ς ο τόπος έχει διαμορφωθεf και αναδιαμορφωθεf 

ιστορικά. n οριακότnτα τnς κοινοτοπfας στnν περfπτωσn του Πωγωνfου λεπουργεf μάλλον 
διαφορεηκά. Η μουσικn του Πωγωνfου . παρά τnν προφανn συμβατότnτά τnς με τον 
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nγεμον11<ό σnμερα λόγο ΠΕρl "παράδοσnς" 1<01 "πολ~τιστ~ι<nς ι<λnρονομιάς" . όπως αυτός 

προτάσσεται από τ~ς νεωτεριι<ές ι<αι μετα-νεωτεριι<ές φιλοδοξίες του ελλnνιιωύ έθνους

ι<ράτους. δεν μπορεf να αποτελέσει το μέσο που θα μπορούσε να αναδεfξε1 τnν 

ιδιαπερότnτα του τόπου ι<αι των ανθρώπων του ι<αι να τους ι<αταστnσει ορατούς ι<αι 

αναγνωρf σιμους. 

Ο σύγχρονος nγεμον11<ός στα πλαfσ~α των "πολιτ~ι<ών τnς αναγνώρισnς" λόγος περί 

"τοπ11<nς 1δ~απερότnτας" ι<αι "πολπ1στ~ι<nς ι<λnρονομιάς" προι<αλεf τnν εξάπλωσn ενός 

ιδ~αfτερου φαινομένου : αυτού τnς ύπαρξnς ανθρώπων. τόπων ι<αι ειδών μουσ11<nς που 

αδυνατούν να προσδ1ορfσουν τnν ταυτότnτά τους με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να 
δ~ει<διι<nσουν "δ 1άι< ρ1σn ". ι<αι συνεπώς παραμένουν χωρίς όνομα ( ι<αι συναι<όλουθα 
αόρατο~). Εfναι σnμαντ~ι<ό να σnμειώσω εδώ πριν ι<λεf σω ότι χρnσιμοπο1ώ τον όρο 
nγεμον11<ός προι<ειμένου να αναφερθώ στον ισχύοντα τρόπο ι<ατανόnσnς τnς 

"πολπ10μ11<nς διαφοράς" ι<αι θέλοντας να τονfσω. παραπέμποντας στον Gramsci. ότ~ αυτός 
δεν συνιστά απλά μ~α φαντασfα . μια αναπαράστασn. δnλ. μ~α 1δεολογ11<ά δ~αμεσολαβnμένn 

επ1νόnσn που γεννά μια ειι<όνα για τό πώς φαfνονται τα πράγματα. αλλά μ~α φαντασfα που 

παfρνει σάρι<α ι<αι οστά: μια 1δεολογ11<ά δ~αμεσολαβnμένn επινόnσn που τελ11<ά επ1δρά 

ι<αθοριστ~ι<ά στn μορφn ι<α1 τnν εμπεφfα των φαινομένων. ανεξάρτnτα από το αν οι 

άνθρωπο~ πιστεύουν σε αυτnν n όχ1 . 
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1 Η ανάγκn ανεύρεσnς του τόπου καταγωγnς ενός συγκεκριμένου μουσικού είδους. n 
τοποθέτnσnς ενός μουσικού n μ1ας μουσικnς παράδοσnς σε ένα φυσικό χώρο γίνετα1 έκδnλn 
τόσο στο μουσικό τύπο όσο και στις βιογραφίες και αυτοβιογραφίες μουσικών. Σε ένα άλλο 
επίπεδο είναι χαρακτnριστικn n χρnσn εικόνων από συγκεκριμένους τόπους στα κάθε λογnς 
ντοκυμαντέρ που έχουν ως θέμα τους μουσικά γεγονότα. 

1 'Τ ο να μελετά κανείς τον τόπο τnς μουσικnς σε καμία περίπτωσn δε σnμαίνει τnν αναγωγn 
τnς μουσικnς στον τόπο ( προέλευσnς) τnς. τnν ''γείωσn" τnς σε μια μορφn γεωγραφικnς 
θέσnς. αλλά εππρέπει τnν εξαγορά των πλούσιων αισθnτικών. 01κονομ1κών και πολπ1κών 
γεωγραφ1ών τnς μουσικnς γλώσσας" ( Leyshon κ.α . ( επιμ.) 1998:4). Για μια ενδεικτικn 
παρουσίασn των π10 πρόσφατων ερευνnτικών κατευθύνσεων βλ. Connel1 κα1 Gibson 2003. 
Leyshon κ.α. ( επιμ . ) 1998. Leipsitz 1999. 

10 Guattari περ1έγραψε τn μουσ1κn ως "τnν πιο α-σnμαίνουσα και απεδαφοποιnμένn 
πολιτ1σμ1κn μορφn" ( Guattari 1984: 41) Βλ. επίσnς Born G. και D. Hesmondhalgh ( επιμ.) 
2000. 

Ίτn Δύσn. τόσο n λογοτεχνία όσο και 01 πλαστικές τέχνες προσδίδουν έμφασn στnν 
απομάιφυνσn και δ1άιφ1σn των αντ11<ειμένων στο χώρο. Σε αντίθεσn . ο nχος . το μέσο τnς 
μουσικnς . προσδίδε1 έμφασn στις άμεσες και δυναμικές σχέσεις όπως αυτές 
προσλαμβάνοντα1 σε "πραγματικό χρόνο". και προκαλεί μια μn ορ1οθετnμένn αίσθnσn του 
χώρου . Η αντίθεσn αυτn είναι άμεσα συνδεδεμένn με τnν αντίθεσn μεταξύ του αφnρnμένου 
και του περ1γραφ1κού στα πλαίσια του δυτικού nγεμον11<0ύ λόγου ( βλ. ενδεικτικά Foucault 
1971. Synnot. 1991) 

1 Βλ. επίσnς Raνetz 2ΟΟ1 . 
6 Είνα1 χαρακτnριστικός για παράδειγμα ο όρος που εισάγει ο S. Feld γ1α τnν 

εθνομουσικολογία: ethnomusecology. 
1Τα τελευταία χρόν10 στnν ανθρωπολογία ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ πεδίων όπως αυτά 

τnς μελέτnς του τόπου . τnς πρακτικnς και τnς αντιλnπτικnς εμπειρίας ( βλ. ενδε1κτικά Hirsch 
1995. Gell 1995. Ingold 1992) και τnς μελέτnς των αλλnλοσυσχετίσεων μεταξύ ανθρώπων 
και 1<01νων1κών πλαισίων ( βλ. ενδεικτικά Strathern 1991. Haraway 1991). Με αφετnρία τn 
φα1νομενολογία . n εμφάνισn τnς νέας ανθρωπολογίας των αισθnσεων ( βλ. ενδε1κτικά Howes 
1991. Stoller 1997) . καθώς και οι θεωρίες τnς σωματοποίnσnς (βλ. ενδε1κτικά Csordas 
1994) και τnς βιωμένnς εμπειρίας ( experience) ( βλ. ενδεικτικά Jackson 1989. 1996) 
θέτουν το ερώτnμα του πώς n σε ποιο βαθμό 01 σύνθετες σχέσεις μεταξύ φυσ1κnς εμπειρίας 
και εννοιακnς γνώσnς μπορούν να αποτιμnθούν και να αναπαρασταθούν. 

8 Βλ. Theodosiou 2003 . 2004 για μια π10 ολοκλnρωμένn συζnτnσn τnς περίπτωσnς των 
Γύφτων μουσ1κών των Πωγωνίου . 

9 Η εννο1ολογ1κn χρnσn του όρου "δnμοτικός μουσικός" προσδ1ορίζεται εδώ εθνογραφ1κά 
χωρίς να τnς προσδίδεται κάποιο αναλυτικό περιεχόμενο. 

10Σε μια πρόσφατn προσπάθεια ιωταγραφnς τnς δ1σκογραφ1κnς παραγωγnς για το Πωγών1 
(Ίδρυμα τnς Βουλr'iς των Ελλr'iνων. Μουσ1ι<n τnς Ηπείρου . υπό έκδοσn) 01 επίσnμες 
δισκογραφικές παραγωγές- αναφέρομα1 εδώ σε εκδόσεις "καταξ1ωμένων" εταιρε1ών όπως 
για παράδειγμα n Lyra κα1 n Columbia - περιελάμβαναν μόνο τα ονόματα του Πέτρου Λούκα 
Χαλκ1ά. 

1 1 Βλ. Green 2005 . 1998 για μια εισενέστερn και ενδελεχέστερn παρουσίασn του 
ζnτnματος. 

12 Βλ. Green 2 Ο Ο 5 για μια ολοκλnρωμένn συζnτnσn του θέματος. 
11 Βλ. ο.π. κεφ. 7. 
1 Ίτn συνέχεια ο Turner 1969. 197 4 επέκτεινε τn χρnσn τnς έννοιας. δ1ατεινόμενος ότι n 

οριακn ιωτάστασn δεν αποτελεί απλά μια σκοτε1νn περίοδο των τελεστικών 
μετασχnματισμών. καθώς ενέχει ε1δ1κές και επικίνδυνες δυνάμεις . 01 οποίες θα πρέπει να 
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περιορ10τούν 1<0ι να διοχετευτούν κατάλλnλα προκειμένου να διατnρnθεf n κοινωνικn 
ευταξfα. Η ύπαρξn τους ωστόσο απαπεfται τόσο για τnν ολοκλr1ρωσn τnς τελεστικnς 
διαδι1<0σfας. όσο και για τnν αναζωογόνnσn τnς κουλτούρας αυτnς καθ ' εαυτnς. Στn συνέχεια 
δομ10τές ανθρωπολόγοι όπως οι Douglas 1966 και ο Leach 197 6. εfδαν τnν οριακότnτα ως 
το διαμεσολαβόν στοιχεf ο μεταξύ αντιθετικών δομ1κών θέσεων και. αποδεχόμενο1 τις θέσε1ς 
του Turner. τnν εξέλαβαν ως πnγn επ1κfνδυνων δυνάμεων. εστιάζοντας παράλλnλα στους 
τρόπους που αυτn προσλαμβάνεται. ελέγχεται και γfνετα 1 αποδεκτn στις δ1άφορες κουλτούρες. 

1 ~Οπως θα περfμενε κανεfς και στnν ελλnν1κn εθνογραφfα n έννο1α τnς ορ1ακότnτας 
κατέχει εξέχουσα θέσn. Βλ. γ1α παράδειγμα τις μελέτες των: Herzfeld 198 7. Seremetakis 
1991. Papataxiarchis 1999. 

1 6 Πέρα από το Bruno Latour και τους θεωρnτι1<0ύς του "actor network". n Judith Butler 
κα1 n θεωρfα των queer έχουν επfσnς εστιάσει στο πεδlο τnς ορ1ακότnτας. 

11 Αναφέρομα1 εδώ στn γνωστn δ1ατύπωσn τnς Marilyn Strathern "partial connec
tions" ( 1991:χχ). 

18Μέσα σε αυτά τα πλαfσια συχνά γfνεται λόγος για κατάλυσn τnς σnμασfας των δομ1κών 
περ10ρ1σμών κα1 αντfστο1χn απελευθέρωσn τnς lκανότnτας δράσnς 1<01 ανέλ1ξnς του 
1<01νωνι1<0ύ υποκειμένου ( the freeing of agency from structure). 

19 1<άποια ρεύματα στn σύγχρονn πολπικn σκέψn επ10nμαfνουν τnν ανάγκn κα1 ενfοτε 
εγεf ρουν τnν αξfωσn αναγνώρ10nς . Η τελευταfα αποκτά επεfγοντα χαρακτnρα λόγω τnς 
υποτιθέμενnς δ1απλοκnς τnς έννο1ας τnς αναγνώρ10nς με .αυτn τnς ταυτότnτας. Η βασικn 
παραδοχn εfνα1 n ακόλουθn: αφού n ταυτότnτά μας συγ1φοτεfται εν μέρει από τnν 
αναγνώρ1σn n τnν απουσfα τnς- και ενfοτε από εσφαλμένn αναγνώρ1σn που μας επ1φυλάσσουν 
οι άλλο1 - ένα άτομο n μια ομάδα μπορούν να υποστούν σοβαρn ζnμ1ά n παραμόρφωσn . εάν 
01 άνθρωπο1 στnν κο1νωνfα όπου ζουν τους μεταδfδουν τnν περ1ορ1στικn. μειωτικn και 
περ1φρονnτικn εικόνα που διατnρούν γι' αυτά. Η απουσfα αναγνώρισnς n n εσφαλμένn 
αναγνώρ10n μπορούν να αποβούν επ1ζnμιες κα1 να αποτελέσουν μορφές καταπfεσnς . n οποfα 
κcηαλnγει ότον εγκλωβισμό και σε έναν εσφαλμένο . δ1αστρεβλωτικό και στερnμένο τρόπο 
ύπαρξnς. 

10 Βλ. ενδε1κτικά Fraser 19 9 7. 
1 ιΧαρακτnριστικn εfναι n περfπτωσn τnς Butler 1999. 
11 Βλ. ενδε1κηκά Adkins 2002. 
11Χαρακτnρ10τικές εfναι οι περ1πτώσε1ς των Β. Ηπεφωτών και των Τ σάμnδων. 
1 ' Γ1α παράδειγμα όσο1 θεωρnθn1<0ν ότι ανnι<αν σε αλύτρωτες περ10χές ( Β. Ήπεφος) 

σταθεροπο1nθn1<0ν εκεf. "το ρfζωμα των αρχών τnς εθνικ1στικnς εδαφικότnτας εfχε ως 
αποτέλεσμα τnν ανυπαρξf α ενός nρωϊκού καλωσορf σματος των Β. Ηπεφωτών στnν Ελλάδα" 
(Green 2000:15) 

1Ή πρόταξn αυτn εfναι ωστόσο διαφορετικn από τnν έμφασn που προσδ1δετα1 στnν 
πρόσφατn β1βλιογραφfα: Clifford 1997. Gupta και Ferguson 1999. Tsing 1993. l<aplan 
1996. 

16 Η Green 2 00 5. επ1χεφώντας μια αναγωγn. ορfζε1 τα επfπεδα αυτά ως μετα-νεωτερ1κό και 
νεωτερ1κό αντfστο1χα: αν ορf σου με ως χαραισnρ10τικό του πρώτου τn ρευστότnτα 1<αι τnν 
ομοιότnτα. και του δεύτερου τnν έννοια τnς περ1χαρακωμένnς διαφοράς κα1 δ1άκρ1σnς. n 
διάρθρωσn τους παράγει τnν αδυναμfα κατnγορ10ποf nσnς τους με βάσn τις αρχές του 
νεωτερ1κού n μετα-νεωτερ11<0ύ τρόπου σκέψnς και συνεπώς προκαλεf τnν αδυναμfα 
συγκρότnσnς "αναγνωρf σιμων διαφορών". 
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Επιχεφώvrας τnν δ ιεf σδυσn στα μουσικά δρώμενα 
του νnσιού τnς Κρnτnς, ως εθνομουσικολόγος . στόχος 
εξ αρχnς nταν n παράλλnλn εξέτασn διαφόρων 
τάσεων. οι οποfες φαινομενικά εfχαν ως σnμεfο 
αναφοράς τnν κρnτικn μουσικn παράδοσn . εfτε 
οργανολογικά, εfτε όσον αφορά τις μουσικές φόρμες 

κα1 τους χορούς. εfτε δανε1ζόμενες τις ποιnτικές 

μορφές που καταλrlγουν σε σηχουργ1κές κατασκευές 
κρnηκού τύπου. Κατά συνέπεια n σύγχρονn μουσ1κn 
κατασκευn συχνά στnρ1ζόμενn στnν ανακατασκευn 
παρελθοvr1κών μουσ1κά τεχνοτροπιών και σχnμάτων 

παρουσ1άζετα1 με δ1αφορεηκές εκφάνσεις. 01 οποfες 
χρnζουν προσοχnς. δεδομένnς τnς αναπόσπαστnς. αν 
και μοναδ1κnς στον ελλαδικό χώρο. υπόστασnς τnς 
Κρnτnς που ταυτόχρονα με άλλες "παραδοσ1ακές" 

μουσ1κές Βάλλεται αδ1άλειπτα από κουλτούρες n 
υποκουλτούρες που άγουν. φέρουν και διαχεφfζοvrαι 

τα μοvrέρνα ρεύματα τnς τέχνnς σε παγκόσμιο 

επfπεδο. Η έρευνα. σε επfπεδο διδακτορtκnς 
διατριβnς . n οποfα δεν έχει ολοκλnρωθεf. καθόη νέα 
στο1χεf α προκύπτουν σε συχνn Βάσn. έχε1 στnριχτεf 

στnν συμμετοχικn παρατnρnσn. σε συνεvrεύξε1ς με 
μουσ1κούς. στιχουργούς. παράγοvrες δισκογραφ1κών 
εταφιών καθώς και μερfδα του ακροατnρfου και του 
αγορασηκού κο1νού. 

Εκ πρώτnς όψεως λοιπόν. σε μ1α προσπάθεια 
καταγραφnς και κατnγοριοποf nσnς τnς μουσ1κnς τnς 
Κρnτnς μέσα από τους συvrελεστές τnς παραγωγnς 
τnς . αλλά και τους καταναλωτές αυτnς. τρε1ς φάνnκαν 
να εfναι οι δομικοf λfθο1 που απαρτfζουν το γενικό 
σκnν1κό. έχοvrας όλο1 ως κοινn συνιστώσα τnν 
"παράδοσn". Πριν επεκταθώ σης κατnγορfες που 

συνθέτουν το πλαfσιο μέσα στο οποfο λεπουργεf το 
μουσ1κό αυτό δf κτυο. θα πρέπε1 συνοπτ1κά να 
οριοθετnθεf ο όρος παράδοσn. 

Η παράδοσn ως σύστnμα έγκλισnς πολπισμ1κών 
προϊόvrων. εfτε κλnρονομούμενων από το παρελθόν 
στο παρόν εfτε κλnροδοτούμενων από το παρόν στο 
μέλλον. τεfνε1 να θεωρεfτα1 ως κάη ακέρα10. 
αvr1θεηκό σης αλλαγές . επε1δr1 υποστnρfζει και 

συντnρεf nθn . έθιμα και συνnθε1ες . 01 οποfες 
καθ1ερώθnκαν πριν τnν Βιομnχανοποf nσn. τnν 
αστικοποf nσn και ης τnλεπικο1νωνfες . καθιστώvrας 
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τες περ1πές ( Fletcher 2001 ) . Κατά τους Κρnηκούς σε όλα τα μnκn κα1 πλάτn του νnσ1ού 
είνα1 το καταστάλαγμα των δ1αδ1κασ1ών εκείνων που στnρίζοντα1 στnν αυθεντ1κότnτα τnς 
κουλτούρας τους n οποία παραδίδετα1 από τnν μ1α γεν1ά στnν άλλn σε μ1α προσπάθε1α 
δ1ατnρnσnς των χαρακτnρ1σηκών εκείνων που τnν δ1αφοροποιούν από άλλες γεωγραφικές 
περιοχές και τnς δίνουν το ιδιαίτερο χρώμα με το οποίο έχει 1<0θ1ερωθεί. Αυτό βέ-βα1α 
εναλλάσσεται από νομό σε νομό n ακόμα κα1 από χωρ1ό σε χωρ1ό δεδομένου του έντονου 
τοπικού χαρακτnρα που παρουσιάζουν συγκεκριμένες περ10χές. Οι ζυμώσεις βέβαια οι 

οποίες επέρχονται με το πέρας του χρόνου δεν είναι δυνατόν να αφnσουν ανέγγιχτn τnν 
αυθεντικότnτα ενός πολπισμικού προϊόντος . οπότε καινοφανn στοιχεία έρχοντα1 να 
ενσωματωθούν. να επαναπροσδ10ρίσουν και να "αυθεντικοπο1nσουν" ξανά τnν έννοια του 

παραδοσιακού. Συνεπώς . παρατnρούμε ένα φαύλο κύκλο που κινείται μέσα στα πλαίσια τnς 
οριοθετnμένnς παραδοσιακότnτας ενός προϊόντος. όπως είναι n μουσικn. επιδεχόμενο 
ελάχιστες και ανεπαίσθnτες αλλαγές. οι οποίες δεν συμβάλουν σε ειδοπο1είς διαφορές των 
nδn πεπραγμένων. Προκειμένου λοιπόν ο Κρnηκός. ο προσκολλnμένος στnν παράδοσn. να 
τονώσει το τοπικό και εθν1κ1σηκό του φρόνnμα ως μέλος μ10ς κο1νωνίας n οποία λεπουργεί 
κάτω από συγκεκριμένους κα1 πολύ 1δ1αίτερους κο1νων1κούς προσανατολ1σμούς . επ1κροτεί 
τnν δ1ατnρnσn των προτύπων του παρελθόντος. 

Σύμφωνα με άλλους. 01 οποίοι φαίνετα1 να δείχνουν μ1α π10 χ10υμορ1σηκn δ1άθεσn ως 
προς τον όρο παράδοσn. n λέξn είνα1 σύνθετn. Κατά τnν γνώμn τους προέρχετα1 από τnν 
λέξn παράς που σnμαίνει χρnμα κα1 το ρnμα δίδω. Επομένως το δούνα1 και λαβείν σε 
01κονομ1κό επίπεδο, τουλάχ1στον στnν σύγχρονn κο1νωνία n οποία οφθαλμοφανώς 
δ1ασκεδάζε1 με το δ1κό τnς μουσ1κό 1δίωμα μεταξύ άλλων. κρύβε1 μ1α ολόκλnρn φ1λοσοφία 
πάνω στnν . οποία στnρίζοντα1 01 συνεχ1στές τnς μεταφοράς πολ1ησμ1κών στο1χείων από 
παλα1όθεν. 

Κατά τον Ross Daly. ο οποίος είνα1 ένας εκ των πρεσβευτών των σύγχρονων τάσεων. n 
έννο1α τnς παράδοσnς δεν είνα1 ένα συσσωρευμένο υλ1κό του παρελθόντος. είναι μ1α 
εσωτερ1κn νομοτέλε1α μ1ας μουσ1κnς που έχε1 εξελ1χθεί μέσα από πολλά χρόνω. Οπότε αυτn 

n νομοτέλε1α δεν είνα1 ένα κλειστό σύστnμα που δεν σnκώνε1 νέα στο1χεία. αλλά τα νέα 
στο1χεία πρέπε1 να είνα1 σύμφωνα με αυτnν. Τεκμnριώνοντας τnν άποψn του. λέει 
χαρακτnρ1σηκά: 

Όποτε κάνω εγώ κάτι με μια κρnτική φόρμα n επιδίωξή μου εfναι να μnν χαθεf 

n εσωτερική νομοτέλεια και αυτοσυνέπεια του ίδιου του συστήματος που 

υπάρχει. αλλά να κάνω κάτι πέρα από αυτά που έχουν ήδn γfνει και σύμφωνα 

με αυτό ( Συνέντευξn με Ross Da1y. Αθήνα 2002) 1• 

Ερχόμενος να αναιρέσε1 ης πεποιθnσε1ς πολλών περί παράδοσnς. υποστnρίζε1 όη n 
σύγχρονn κρnηκn μουσ1κn στnρίζεται σε μ1α ρnξn με το παρελθόν. όχ1 σε μ1α συνέχε1α. 

Επομένως n παράδοσn είναι μάλλον μ1α ψευδαίσθnσn. Αυτό δnλαδrl που αποκαλούμε 
παράδοσn είναι το αποτέλεσμα μιας π1στnς αντιγραφnς του η παιζόταν πριν εκατό χρόνια. 

αν φυσ1κά υποθέσουμε όη ξέρουμε. Κατά συνέπε1α. αυτό δεν είνα1 παράδοσn . γιατί είναι 
αντίγραφο ενός προϊόντος μ1ας άλλnς εποχnς. Αυτό ορίζεται ως φολκλόρ ( Barz. Cooley 
199 7). Άρα είνα1 ψευδαίσθnσn να αποκαλούμε τnν αναπαραγωγn παρελθοντικών 
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σχnμάτων παράδοσn. Παράδοσn δεν μπορεf παρά να εfνα1 κάη ζωντανό κα1 σε εξέλ1ξn 
πάντα. Ο βαθμός αποδοχnς τnς εξέλ1ξnς εfτε εfναι καλrl n κακn . στnρ1ζόμενος στnν 

υποκεψεν1κότnτα του κο1νού. προσδ10ρfζε1 κα1 κατευθύνε1 ης νόρμες πάνω σης οποfες 
κ1νεfται n σύγχρονn κρnηκn μουσ1κn σκnνn. n υπέρβασn δε τnς πεπατnμένnς 
επανατοποθετεf κάθε φορά το "μοντέρνο" κατά τρόπο τέτο10 ώστε n σύγκρ1σn του με το 
"παραδοσ1ακό" να εfναι αναπότρεπτn. 

Εντυπωσ10κές εfνα1 01 μαρτυρfες των ανθρώπων εκεfνων που ασχολούντα1 με τnν 
κρnηκn μουσ1κn σε όλες ης εκφάνσε1ς τnς . κατά τους οποfους εfνα1 εμφανnς n σύγχυσn και 
n εμπλοκn του ενός εfδους με κάπο10 άλλο. Πο1α όμως εfναι τα εfδn κα1 πο101 εfνα1 01 
παράγοντες που τα ορfζουν. πο1ες εfνα1 01 κρfσε1ς, 01 επ1κρfσε1ς. 01 κρούσε1ς κα1 01 
παρακρούσε1ς ως αντιδράσε1ς στα σnμεf α των καφών που αφορούν τnν μουσ1κn : 

Ιεκ1νώντας με τnν παράδοσn ως σnμεfο αναφοράς. γ1α τnν οποfα έγ1νε λόγος κα1 
νωρfτερα, θεωρούμε όη ένα μεγάλο κομμάη μουσ1κών. λυράρnδων και β1ολατόρων κατά 
βάσn. κ1νεfται κα1 περ~στρέφεται γύρω από καθ1ερωμένες μουσ1κές φόρμες ης οποfες ο 
Κρnτικός έχε1 ενσωμcίτώσε1 στο ρεπερτόρ10 του και έχε1 χαρακτnρfσε1 ως παραδοσ1ακές. Η 
δnμ1ουργfα παραπλι1σ1ων μουσ1κών σχnμάτων τα οποfα ταυτfζοντα1 με το εfδωλο του 
εκάστοτε μουσ1κού . παραπέμπουν στον χαρακτnρ~σμό του ως παραδοσ1ακού καλλπέχνn . Σε 
αυτn τnν κατnγορfα υπάρχε1 από τn μια n τάσn τnς πιστnς αντιγραφnς του παρελθόντος. 
δnλαδrl το "ετσά το nκουσα ετσά Ύαι". το ξεπάτωμα. όπως λένε στnν Κρnτn . μ1ας στιγμnς 
ενός καλλπέχνn. και από τnν άλλn n τάσn τnν οποfα σαφώς λ1γότερο1 ακολουθούν. γ1ατf 
απαπεf και τnν περ~σσότερn προσπάθε1α: αυτn εκπροσωπεfτα1 από εκεfνους που βάζουν 
ένα λιθαράκ1 από το καταστάλαγμα τnς εμπεφfας και τnς γνώσnς του παρελθόντος 

. εμπλουτfζοντάς τnν με νέα στο1χεfα. Δεδομένου όη 01 κανόνες τnς παράδοσnς εfναι πολύ 
χαλαροf κα1 n ελευθερfα πολύ μεγάλn . ο μουσ1κός πρέπε1 να εfναι γνώστnς του παρελθόντος. 
να ψάχνε1 ης μελωδfες γ1α να καταλαβαfνε1 η πρόκεπαι να μεταφέρε1 στους σύγχρονούς του 

άρα και σης επόμενες γενεές. 

Η δεξ1οτεχν1κn εππέλεσn παλαιότερων μελωδ1ών και όχ1 n απλοποf nσn τους φαfνεται να 
τεfνε1 στnν προαγωγn τnς παράδοσnς. Τα δαχτύλ1α εfναι αυτά που παfζουν τον μεγαλύτερο 
ρόλο γ1α έναν "παραδοσ1ακό" μουσ1κό και όχ1 τα όργανα των οποfων n αντ1παλότnτα εfνα1 
τεχνnτn. Η λύρα γ1α παράδε1γμα. ως επ1κρατέστερn του β1ολ1ού στο νnσf τα τελευταfα 
κυρfως χρόνω κα1 n προβολrl τnς ως όργανο "παραδοσ1ακό" που χαρακτnρfζε1 τον 

συγκεκρψένο τόπο. δεν αποτελεf τnν παράδοσn των Χανf ων n τnς Ιεράπετρας. γ1α εκεfνους 
δnλαδrl που ζουν στα δυο άκρα τnς Κρnτnς. και έχουν γαλουχnθεf με τον . nxo του β1ολ1ού . 
Η επ1βολι1 τnς παρόλα αυτά κα1 n επέκτασn τnς ανατολ1κά κα1 δυηκά του νnσ10ύ φαfνετα1 
να γfνετα1 παράδοσn γ1α τους νεότερους. 01 οποfο1 προσλαμβάνουν τον nxo τnς σε δ1άφορες 
μορφές . ακόμα κα1 nλεκτρ1κά (πχ. nλεκτρ1κn λύρα). δ1ατnρώντας πάντα το δ1καfωμα τnς 
επ1λογnς του εfδους τnς μουσ1κnς με λύρα που προτψούν. 

Η πο1κ1λομορφfα λο1πόν τnς εθν1κnς ταυτότnτας τnς Κρnτnς δεν περ10ρfζεται σε ένα 

μόνο εfδος. το "παραδοσ1ακό" . Η ετερότnτα αλλότρ1ων μουσ1κών 1δ1ωμάτων που 
δανεfζονται 01 κρnηκές φόρμες σε επfπεδο οργανολογ1κό n μορφολογ1κό και σε αρκετές 
περ1πτώσε1ς n ταυτόχρονn ένταξn μουσ1κών στοιχεfων που δεν ανταποκρfνοντα1 σε 
καθ1ερωμένους α~σθnτικούς κανόνες του "παραδοσ1ακού" συμβάλλουν στnν δnμ10υργfα 

μ1ας δ1αφορεηκnς τάσnς. τnς περf τnς τέχνnς τnς μουσ1κnς "μετά-παράδοσnς" - n λαϊκότnτα 
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· προβαλλόμενn στnν έντεχνn μορφri τnς. Αυτri που απομακρύνεται από το φολκλόρ και 

παf ρνει μια πιο εξευγενισμένn μορφri για ενός συγκεκριμένου τύπου κοινό. το 
"καλλιεργnμένο" και "κουλτουριάρικο". αυτό που δεν συνιστά ως απαραfτnτο στοιχεfο τnς 
διασκέδασriς του τον χορό (λαμβάνοντας υπόψιν ότι n κρnτικri παράδοσn ε{ναι άρρnκτα 
δεμένn με τnν πρακτικri του χορού) και που παράλλnλα ταυτfζεται με τnν ποιότnτα. Η 
επιτriδευσn του κοινού σnμαfνει ότι , ενώ πρωτfστως n οπτικri επαφri με τον καλλιτέχνn εfναι 
το κύριο φfλτρο αποδοχriς. το γνωσιολογικό υπόβαθρο αυτού του ακροατnρfου επιβάλλει 
συγκεκριμένου τύπου μουσικές προτιμriσεις ( Slobin 19: ! 99 '3) . Για όλες τις μουσικές που 
δανεfζονται κρnτικά στοιχεfα ri αποτελούνται κατά κύριο λόγο από κρnτικές φόρμες και 
όργανα εμπλουτισμένα με άλλου τύπου μορφολογικές επιρροές και εfναι συνυφασμένα με 
τnν ποιότnτα. δnλαδri το καλό πάντρεμα τnς μουσικriς με τον στfχο . έχει επικρατriσει ο όρος 
"έντεχνο" . 

Φιγούρες αξιόλογων μουσικών όπως ο Χατζιδάκις . θεοδωράκnς. Μαρκόπουλος και 
άλλοι. οι οποf οι εfτε με αφετnρf α τnν Kρriτn . εfτε εμπνευσμένοι από έργα Κρnτών. 
επεκτάθnκαν σε νεοελλnνικri μουσικri προσαρμοσμένn σε δυτικότροπα πρότυπα. χωρfς να 
απαρνούνται τnν ελλnνικότnτα του ύφους τnς. σε πολλές δε περιπτώσεις . και τnν τοπικότnτα 
του χαρακτriρα τnς. Στο μεταfχμιο αυτriς τnς γενιάς μουσικών και τnς επόμενnς. τnν οπο{α 

διανύουμε. στnν έντεχνn μουσικri εντάσσεται μια ευρεfα γκάμα καλλιτεχνών. οι οποfοι 
αδιαμφισβriτnτα δεν έχουν τnν παραμικρri ομοιότnτα όσον αφορά τις καλλιτεχνικές τους 
δραστnριότnτες πλnν τnς κοιν ri ς τους κρnτικriς καταγωγriς . με αποτέλεσμα αρκετο1 να 
διερωτώνται εάν ο όρος "έντεχνο" εfναι δόκιμος . τι εμπεριέχει και σε ποιους κανόνες 

υπόκειται . 
. Δεδομένου ότι ο όρος "έντεχνο" πρέπει να προϋποθέτει κι έναν "άτεχνο" . θα συμφωνriσω 

εν μέρει με τον θοδωρri Ρnγινιώτn . θεολόγο και πολλάκις βραβευμένο μαντιναδολόγο . ως 
προς τnν επινόnσn του όρου "εναλλακτικri μουσικri " κατά το "εναλλακτικri ζωri " . 
"εναλλακτικri ψυχαγωγ{α" κτλ ( Κρnτόπολις . ! 996:1 '3 '3) και θα προσθέσω τον όρο 
"έγκρnτn εναλλακτικri μουσικri ". κατά το έγκριτn που στα νεοελλnνικά σnμαfνει 
διακεκριμένn. διαπρεπriς. άρα ποιοτικri και με ευρε{α αποδοχri . Η πρότασn για ένα 
"διαφορετικό" τραγούδι δοκιμάζει εναλλακτικούς δρόμους (Έιω ! 9 94: '3 4 8). Η εν Kρriτn 
εναλλακτικri μουσικri λοιπόν. κατά μεγάλn πλειοψnφfα των ακροατών εμπεριέχει μουσικά 
συγκροτriματα ri παρέες που αποδfδουν τn μουσικri με ακουστικό. συναυλιακό ύφος. ακόμn 
κι όταν παfζουν χορευτικούς ρυθμούς. Εfτε πιστο{ στα παλαιά πρότυπα τnς παρέας και τnς 
τάβλας. εfτε εκφράζοντας τn σύγχρονn ανάγκn πολλών ανθρώπων για μουσικό άκουσμα 
χωρ{ς χορό . φωτfζουν μια πλευρά τnς κρnτικriς μουσικriς - τnν ακουστικri - παραμελnμένn 
τα τελευταf α χρόνια. Βέβαια αρκετο1 από τους καλλιτέχνες αυτού του εfδους έχουν 
εντρυφriσει στα παραδοσιακά γλέντια από τnν αρχri τnς μουσικriς τους πορεfας και έχουν 
ι<αταλriξει συνειδnτά στnν κατασκευri και προβολri αυτού του εναλλακτικού εfδους. Παρόλα 
αυτά έχουν μια τάσn στροφriς προς το παλαιϊκό κρnτικό ύφος. το περισσότερο βυζαντινό 
και όχι τόσο γλυκερό όσο το ύφος που · έχουμε συνnθf σει εμεfς σriμερα. Ωστόσο 
χρnσιμοποιούν πολλά όργανα από τnν παράδοσn τnς Κρriτnς . αλλά και όργανα ποικfλων 
πολιτισμικών περιοχών εντός και εκτός Ελλάδος . προσελκύοντας τους φfλους τnς "καλriς" 
μουσικriς. Δεν εfναι τυχαfο. ότι σχriματα όπως τα "Παλαιϊνά Σεφέρια" . οι "Χα'iΎnδες". ο 

Ιρλανδός Ross Daly, ο Ψαραντώνnς. ο Λουδοβf κος των Ανωγεfων. ο Μιχάλnς Τζουγανάκnς. 
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ο Στέλ1ος Πετράκnς . ο Μάνος Πυροβολάκnς κ01 πλnθώρα άλλων μουσ1κών. έχουν 
προσδώσε1 ένα δlαφορεηκό-εναλλακηκό ύφος προαγωγnς τnς μουσ1ι<nς τnς Κρnτnς . όχ1 
μόνο σε τοπ1ι<ό επfπεδο . αλλά κ01 σε παγκόσμ10. 

Η λεπτn 1σορροπfα τnς συνάντnσnς του παραδοσ1ακού με το έθν1κ . που συχνά υπόκεη01 
στους κανόνες τnς αγοράς τnς δlεθνούς μουσ1κnς σκnνnς αποκαλού μενn ως 'world music'. 
είν01 επί τnς ουσίας παραδοσ1ακn μουσ1κn τροποπο1nμένn ώστε να προωθεfτα1 ως popular 
( δnμοφ1λι1ς) μουσ1κn. Στnν ταμπέλα λο1πόν "μουσ1κές του κόσμου ". n παράδοσn 
επ1στρέφε1 ξανά 1<01 ξανά όχ1 γlα να παραπέμψε1 στο παρελθόν. αλλά γlα να 
επανατοποθετnθεf παίρνοντας νέες ερμnνείες στο παρόν. Κάθε φορά που ακούμε ης 
δnμοφ1λεfς μουσ1κές του κόσμου 01 οποfες αποτελούν το σταυροδρόμ1 τnς εκάστοτε 
παραδοσ1ακnς μουσ1κnς κ01 τnς παγκόσμ1ας μουσ1κnς β1ομnχανίας - εκεί που 01 τοπ11<0ί 
μουσ 1 κοf γfνοντα1 "μεταμοντέρνο1 " μύθο1 1 τnς σύγχρονnς εποχnς - 01 " μουσ1κές του κόσμου" 

01κε10πο1ούντα1 κατά κάπο10 τρόπο το παρελθόν κα1 τnν παράδοσn γlα να επ1δράσουν στο 
παρόν προκαλώντας ρnξn με αυτά. Έτσ1 παραδοσ1ακές μελωδfες 1ω1 λεπουργίες τnς 

μουσ1κnς υπόκε1ντ01 σε μlα μεταλλαγn προκεψένου να υ10θετnσουν τnν δυηκn αρμονfα κα1 
να τοποθετnθούν στα ράφ10 των μουσ1κών καταστnμάτων έτοψα γlα παγκόσμ10 
κατανάλωσn ( Bohlman 2002: 21). 

Η μουσ1κn λο1πόν ως πολη1σμ1κό προϊόν μlας κο1νωνίας ΚΟ1 ως ταυησμένn με αυτn 

προσδίδοντας συγκε1φψένα νοnματα στους πολη10μ1κά εμπλεκόμενους. φαίνετ01 να 
"εξωηκοπο1εfτα1" μέσα στnν fδ1α τnν κο1νωνία στnν οποfα παράγετ01 . κα1 να μορφοπο1εfτα1 
μέσα από δ1αδ1κασfες πρόσμ1ξnς με άλλες κουλτούρες . Ως εκ τούτου . προκύπτουν 
υβρ1δοπο1nμένες μουσ1κές εκφράσε1ς. 01 οποfες αδ10μφ1σβnτnτα παρεκκλfνουν από ης 
"παραδοσ1ακές" σταθερές . προκαλώντας συχνά τnν ανάγκn γlα προσκόλλnσn στnν τοπ1κn 
μουσ1κn παράδοσn. Άλλωστε n υβρ1δοποf nσn ως έννο1α δεν θα εfχε κανένα νόnμα . εάν δεν 
υπnρχε το φρόνnμα τnς αυθεντ1κότnτας κα1 των κατασκευασμένων ορfων πάνω στα οποία 
κ1νείτ01 n παράδοσn. Η "νέα υβρ1δοποf nσn". σε αντίθεσn με τnν nδn υπάρχουσα n "παλ1ά 
υβρ1δοποf nσn" όπως χαρα1<τnρfζετ01 από τον Nederveen Pieterse. αναδε1κνύετ01 από 
δlαφορεηκές πολη1σμ1κές κα1/n καθ1ερωμένες φόρμες. με αποτέλεσμα να δnμ10υργούντα1 
πρωτότυπο1 1<01 1δ1ότυπο1 νεωτερ10μοί ( Pieterse 2001:22 2 ) . 

Χαρακτnρ10ηκό είν01 το παράδε1γμα του συγκροτnματος "Ελλnνες κα1 ΙνδοΓ κατά τn 
συνεργασία των οποίων τnν ελλnν1κn πλευρά πρέσβευε ο Ross Daly. εκπροσωπώντας τnν 
μουσ1κn τnς Κρnτnς. Αρκετά ενδ1αφέρουσα εfν01 n άποψn του ως προς ης προσμfξε1ς 

τέτο1ου τύπου: 

Το ότι κάποια άτομα από Ελλάδα θα μπορούσαν να συμπράξουν με κάποια 

άτομα από Ινδία κ01 να παράγουν κάπο10 αποτέλεσμα που ενδεχομένως να έχε1 

κάπο10 ενδιαφέρον από ανθρώπους 1<01 στnν Ινδία κ01 στnν Ελλάδα. αυτό με 

ενδ10φέρε1 εμένα. Δεν με ενδ1αφέρε1 να παίξω σαν ιφnτικός λυράρnς n ο 
Πετρολούκας Χαλκ1άς ως Ηπεφώτnς κλαρηζnς. κ01 ο άλλος σαν Ινδός 

ταμπλαδόρος. Το ζnτούμενο λο1πόν σε αυτές τις περ1πτώσε1ς δεν είν01 n 
ελλnν1κότnτα n μn του πράγματος. Είναι 01 συμπράξε1ς που μπορούν να κάνουν 
αυτά τα συγκεκρψένα άτομα με ό.τι κουβαλάνε. Και αυτό μπορεί να έχε1 

ενδ1αφέρον n όχι. Γ10 μένα προσωπικά nχεί ενδιαφέρον να προσθέσουμε στnν 
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κρnτικri λύρα ένα ρεπερτόριο τεχνικών που θα μας επιτρέψει να παfξουμε με 

ινδικό χρώμα ( Συνέντευξn με Ross Daly. Αθriνα 2 00 2) . 

Σε αυτό το σnμεiο. εiνα1 αξιοπρόσεχτn n αντiδρασn κάπο1ων "παραδοσ1ακών" μουσ1κών. 
01 οποiο1 θέτουν το εξnς ερώτnμα: ας θεωρnσουμε όη ο Ross Daly έχε1 δnμιουργnσε1 μlα 
δlκn του σχολr1 . τnν οποiα ενστερνiζονται πολλοi νέο1 άνθρωπο1 . που αντψετωπiζουν τnν 
Κρnτn όχ1 σαν μονάδα. αλλά ως ένα μlκρό στiγμα τnς Ανατολ1κnς Μεσογεiου. Μnπως n 
ευρεiα πα~δεiα ενός ανθρώπου καλλ1εργnμένου . γνώστn τnς μουσ1κnς και 
συνε1δnτοπο1nμένου καλλπέχνn εiναι επ1κiνδυνο εργαλεiο στα χέρ1α εκεiνων που νομiζουν 
όη κάνουν παράδοσn: Η απάντnσn ανnκε1 δlκα1ωμαηκά στον iδιο. ο οποiος υποστnρiζε1 ότι 
δlσκογραφJ κά δεν ασχολεiτα~ με τnν κρnηκn μουσ1κn . ασχολεiτα1 όμως με τn λύρα. δύο 
πράγμα-τα εi.ιτελώς δlαφορεηκά. 

Η ενασχόλnσn κα1 ο πεφαμαησμός τεχν1κών που μπορούν να υιοθετnθούν από ένα 
όργανο μn περ1ορ10μένnς τεχν1κnς εμβέλε~ας . περιορ~σμένου δε nχnηκού βελnνεκούς και 
ρεπερτορiου . λόγω ταύησnς του με τnν "παραδοσ1ακότnτά" του. συχνά προκαλεi συγχύσε1ς 
ως προς τnν ένταξn κα~ κατnγοριοποinσn του αυτού αποτελέσματος σε κάποιο μουσ1κό 
εiδος . Ο ορ~σμός ενός τέτο1ου μουσ1κού κατασκευάσματος. άρα και ο περιορ~σμός του από 
τους κανόνες του εiδους στο οποiο τοποθετεiται . φαiνετα1 όη το απομακρύνε1 όλο και 
περ~σσότερο από τnν έμπνευσn του ατόμου που το δnμιουργεi. Η "πολπ10μ1κn απολυτότnτα" 
( cu1tura1 absolutism - Gilroy 1993) επομένως παύε1 να υπάρχε1 από πλευράς καλλπεχνών. 
τα στενά όρ~α παραβλέποντα~. n έλλε1ψn στερεοτύπων π1στοπο1εi τnν ελευθερiα τnς 
μουσ1κnς έκφρασnς και αναδύονται δ10πολπ1σμ1κές συνεργασiες οι οποiες εναποτiθενται 
σi-α α~σθnηκά κρπnρια του κο1νού . που καθορiζοντα1 από 1δεολογ1κές κα1 κο1νων1κές 
τοποθετnσε1ς . 

Δεδομένnς όμως τnς παγκοσμ1ότnτας τnς μουσ1κnς σnμερα. ο τρόπος με τον οποiο θα 
επ1κοινωνnθεi n στάσn του δnμ1ουργού και εππελεστn απέναντι στnν τέχνn . πάντα σε 
συνάφε1α με τα μαζ1κά μέσα ενnμέρωσnς κα~ χωρiς να εκλεiπουν 01 λόγο1 γlα τους οποiους 
προβάλλε1 τnν δουλε1ά του . θέτε1 προβλnμαηκές σχεηκά με το η εiναι αλnθ1νό κα~ η όχι . τι 

εμπορ1κό και η μn εμπορ1κό. η "σουξεδιάρικο" κα~ "π10σάρ1κο". σύμφωνα με τους ευρεiς 

όρους τnς αγοράς. Ποια εiναι n συνταγn τnς εππυχiας τελικά: 

Αναφέρθnκα νωρiτερα στα σχnματα εκεiνα που παiζουν σε συναυλ1ακούς χώρους 
χρnσψοπο1ώντας λυρ1κά στο1χεiα στο παiξψό τους και πολύ συχνά χωρiς στiχο . Από τnν 
άλλn υπάρχουν και 01 "φαφλατάδες" . κατά πολλούς επονομαζόμενο1 και ως σκυλάδες ri 
κουλουκάδες.' 01 οποiο1 πρεσβεύουν το σκυλοκρnτικό ρεύμα. μουσ1κn κατά τnν οποία 
υπερτερούν τα εμπορ1κά κρπnρια παρά τα καλλπεχν1κά. στόχος τnς είναι πρωτiστως n 
1κανοποinσn του ανθρώπου τnς βlομnχαν1κnς κο1νωνiας των μαζών (Έκο 1994:34 2) και 
δευτερεύουσας σnμασiας n μουσ1κn πο1ότnτα. και που παρόλα αυτά χαiρε1 αποδοχnς σε 
αρκετές πλnθυσμ~ακές ομάδες του νnσιού. Δεξ1οτέχνες οργανοπαiχτες . με 1δ10iτερn ευελ1ξία 
κα1 ταχύτnτα . με υπερβάλλοντα ζnλο αλλά κα~ στiχο πολλές φορές . γiνοντα1 ανάρπαστοι στα 
νυχτερ1νά κέντρα δlασκεδάσεως και στα κρnηκά γλέντ1α. Σε μ~α από ης συναντnσε1ς μου 
με τον Βαγγέλn Βαρδάκn. εππυχnμένο βlολάτορα τnς Ανατολ1κnς Κρnτnς. και κορυφαίο 
δεξιοτέχνn. υπέρμαχο τnς παραδοσ~ακnς μουσ1κnς . εiχα μια εντυπωσ~ακn αναφορά γ~α το 

σκυλάδ1κο: 
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Όλοι οι σκυλάδες έχουν μια ταχύτnτα. Όταν παίζω και ακούνε. πρέπε1 να 

υπακούω κάποιους κανόνες . Έχουν όλοι τnν σnμασία τους . Αλλ1ώς θα nμουν 

φαφλατάς. Και οι κανόνες αυτοί δεν είναι μόνο παραδοσ1ακοί. είνα1 και 

αισθnτικοί. Δnλαδrl να καταλαβαίνεις τι μπορεί να καταλάβει ο άλλος. Όταν 

κάνεις ό,τι σου κατέβει στnν κεφαλrl ο άσχετος θα πει: 'Ό . ανάθεμά τονε''! Ο 

σχετικός θα πει ότι είσαι υπερβολικός. Και δεν κρύβω ότι . επειδrl έχω κάποιες 

δυνατότnτες δεξιοτεχνίας . πολλές φορές τnν είχα πατnσει και υπnρχαν κάποιοι 

nλικιωμένοι μερακλrlδες που με έβαζαν στnν θέσn μου . Πώς μπορείς ας πούμε 

να καταλάβεις τnν αισθnτικn μουσικn : Να ένας αισθnτικός κανόνας για 

παράδειγμα: ποτέ δεν παίζεις να σε χορτάσουνε! Και άλλα πολλά που κάνουν 

τον οργανοπαίχτn να είναι δεξιοτέχνnς. Αυτοί είνα1 οι φίλοι μας οι σκυλάδες . 

έχουν μια σχετικn γρnγοράδα και σου λένε ότι είναι δεξιοτεχνία. Το θέμα είναι 

ότι όλοι αυτοί δεν έχουν γνώσn τnς παράδοσnς. Δεν ξέρουν τnν παράδοσn για 

να τnν συνεχίσουνε και προσπαθούν να κάνουν πράγματα δανειζόμενοι. Γιατί 

τους λέω σκυλάδες: Γιατί είναι αποτυχnμένοι μπουζουκτζnδες . Αυτοί θα nταν 

στο φυσικό τους περιβάλλον σ· ένα καταγώγιο. με ένα τετράχορδο μπουζούκι 

Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό και το κάνουν μέσω λύρας. Δυστυχώς 

βρίσκουν το κατάλλnλο κοινό. Είναι πολύ εύπεπτο αυτό που κάνουν. 

προσομοιάζει στα σκυλάδικα τα πολύ εύκολα που τρώμε όλοι και έχουν 

σίγουρα τnν λαϊκn αποδοχn . Δεν τους κατnγορώ γιατί βρίσκουν κα1 κάνουν. Και 

αυτοί δεν παίζουν μόνο κρnτικn μουσικn σκυλάδικο. αλλά παίζουν και γνnσια 

σκυλάδ1κα με λύρα. Αυτά είναι απαράδεκτα! ( Συνέντευξn με Βαγγέλn Βαρδάκn. 

Ιεράπετρα 2004) 

Σχετικό με το σχόλ10 του Βαγγέλn Βαρδάκn όσον αφορά τn λαϊκότnτα κάπο1ων 
μουσ1κών εfν01 κ01 το πρόσφατο σχόλιο στnν κρnτικn εφnμερfδα Τ όλμn για δύο πολύ 
γνωστούς λυράρnδες: χαρακτnρfζει τον ένα ως "λαϊκό" τnς κρnτικnς μουσικnς και τον άλλο 
ως "σκυλά" τnς κρnτικnς μουσικnς . Έχοντας τnν ευκαιρfα να μιλιlσω με τον ένα από τους 
δύο καλλιτέχνες . τον επονομαζόμενο ως "σκυλά". εκεfνος φανερά εκνευρισμένος εfπε τα 
εξnς: 

Ο λαϊκός είνα1 αυτός που πατάει στο λαϊκό. ενώ ο σκυλάς είναι αυτός που 

αλλοιώνει το λαϊκό και το κάνει φτnνό. Βγείτε δnλαδrl στο τραπέζ1 απάνω. 

χορεύετε. σπάσετέ τα όλα. πλnρώστε και φύγετε! Ναι αλλά με γνώμονα ότι n 
κρnτικn μουσικn είνα1 κάτι 1ερό για τους Κρnτικούς. και τα δύο είναι κακά. 

( Συνέντευξn με Νίκο Κυριακάκn. Ηράκλειο 2 005) 

Η διαπfστωσn και ανταπάντnσn σε αυτές τις περιπτώσεις από τους fδιους τους 
επιτελεστές . που το χαρακτnρfζουν ως "μοντέρνο κρnτικό" βρfσκεται στο ότι n κρnτικn 
μουσ1κn δεν εfνα1 μουσε1ακό εfδος. Δεν εfνα1 το ποτnρ1 που Βρέθnκε θαμμένο στο χώμα απ' 
τn Μινωικn εποχn . αλλά το νερό που τρέχει Ανακυκλώσιμο όμως. όχι στάσιμο. το οποfο με 
τον καιρό Βουρκώνει. Επομένως . n μf μnσn του παραδοσιακού ως έχει και n προβολιl του 
ως αυθεντικό. χωρfς τnν προσθnκn νέων στοιχεfων θεωρεfται τελμάτωσn και πτώσn. 
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Στnν επιμονn των δύο προαναφερθέντων κατnγορ1ών μουσ1κών ( "παραδοσ1ακοί' κα1 
"έγκρnτο1 εναλλακηκοί'). στnν πο1ότnτα κα1 όχ1 στnν εμπορ1κότnτα. 01 τρfτο1 έρχοντα1 να 
υποστnρfξουν τα εμπορ1κά άρα κα1 01κονομ1κά . συμφέροντα όλων. τονfζοντας μεταξύ άλλων 
όη κάη πο1οηκό μπορεf να εfνα1 κα1 εμπορ1κό . άρα συνάδε1 με κανόνες marketing στους 
οποfους υπόιωτα1 κα1 το σκυλάδ1κο που θεωρεfτα1 κατ' εξοχnν εμπορ1κό με τεράστια 
απnχnσn στn νεολαfα . Κο1νn συν1στώσα όλων λο1πόν εfνα1 το κέρδος. Χαρακτnρ1στικri 
μαρτυρfα εfνα1 n παρακάτω: 

Τυγχάνει κάποια ποιοτικά να' ναι και εμπορικά και ταυτίζονται με το ποιοτικό . 

Αλλά οικονομούνε απ' το ποιοτικό και οικονομούνε πάρα πολύ. Ι<ι επειδri έχουν 

τnν ταμπέλα του ποιοτικού είναι και διαχρονικοί. Κατά συνέπεια οιιωνομούνε 

πάντα. σε σύγκρισn μ ' εμάς που κάνουμε τnν επιτυχία τnς εβδομάδας ri του 
χρόνου ri των δύο χρόνων και μετά παύουμε. αν δεν ξανακάνουμε καινούριο 

( Ν. Ι<υριακάκnς. Ηράκλειο 2 005). 

Συνεπώς 01 πωλrlσε1ς απευθύνοντα1 στnν καταναλωτικn νεολαfα . στnν οποfα τα 
σκυλάδικα προκαλούν "χαβαλέ" με τον στfχο τους κα1 το έντονο προφfλ του λυράρn τους 

δ1ασκεδάζε1 αδ1αλεfπτως μέχρ1 πρωfας. Η ''γαστρονομ1κn" μουσ1κn λο1πόν. όπως πολύ 
εύστοχα παρατnρεf ο Έκο. εfνα1 ένα β1ομnχαν1κό προϊόν που δεν επ1δ1ώκε1 κανένα 

καλλπεχν1κό σκοπό. παρά μόνο τnν 1κανοποfnσn των απαπnσεων τnς αγοράς (Έκο 1994: 
342) . 

Η βασ1κn λογ1κn με τnν οποfα λεπουργούν 01 μοντέρνο1 αυτοf μουσ1κοf. εfνα1 n 
αyηγραφn στο1χεfων από το εfδος που εfν01 π10 δnμοφ1λές στο ευρύ αγορασηκό κο1νό. 

δnλαδrl στn νεολαfα που εfνα1 συνnθ1σμένn σε ακούσματα κατασκευασμένα από 
επ1χεφnματfες . 01 οποfο1 αποσκοπούν στο να πουλrlσουν. αδ1αφορώντας γ1α τnν τέχνn. 
Καθώς λο1πόν βομβαρδfζουν το ακροατnρ10 προωθώντας το ρορ . n ντόπ1α μουσ1κri 
παράδοσn. n κρnηκn εν προκειμένω. χάνε1 έδαφος κα1 περ1θωρ10πο1εfται Ακολουθούν 
λο1πόν κάπο101 1θύνοντες μ1α πορεfα αντ1γραφnς στο1χεfων από αυτό που έχε1 nδn εππυχfα. 
τα μεταφέρουν στnν κρnτικn μουσ1κn κα1 παρουσ1άζουν έτσ 1 τn μουσ1κn τnς Κρnτnς 
ελπfζοντας να τραβnξουν ένα μερfδ10 τnς νεολαfας προς το μέρος τους . έχοντας το άλλοθ1 

όη φέρνουν τn νεολαfα στnν παράδοσn. Ωστόσο μάλλον το ανάποδο έχε1 συμβεf. Κάπο1ος 

προnγnθnκε κ1 έφερε τους νέους πω κοντά στο καθαρά εμπορ1κό προϊόν κ01 ορ1σμένο1 
παράγοντες τnς μουσ1κnς εθελοτυφλούν λέγοντας όη έφεραν τnν κρnηκn μουσ1κn επfσnς 
π10 κοντά στο εμπορ1κό προϊόν. 01 εππελεστές δεν έφεραν τn νεολαfα πω κοντά στn λύρα. 
Μάλλον πnγαν τn λύρα πω κοντά στn νεολαfα. n οποfα εfνα1 nδn προσκολλnμένn σε καθαρά 
εμπορ1κn μουσ1κn. 

Η αντf φασn σε αυτό το σnμεf ο εfνα1 όη 01 δf σκο1 που καταιφfνουν 01 περ10σότερο1 ως 
σκυλάδ1κα. έχουν σnμαντ1κές πωλrlσε1ς κα1 μεγάλn μερfδα κο1νού στ1ς ζωντανές συναυλfες 
κα1 στα κέντρα τους ακούει Αντfφασn τnν οποfα δεν έβρ1σκες παλα1ότερα γ1ατf εfτε κάπο10ς 
nταν γενικά αποδεκτός n μn. 

Σnμαντ1κό πρόβλnμα στα κρnηκά σnμερα κα1 ουσ1αστικά συνυφασμένο με τα 
'Όκυλοκρnηκά" εfνα1 ο στfχος. Αποκλε10ηκό αντ1κεfμενο εfνα1 μ1α πολύ αρρωστnμένn 

αντ1'λnψn περf έρωτα. που βασ1κά αναφέρετα1 σε άλλες εποχές n σε αυτό που φαντάζοyrα1 
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κάπο101 ότ~ ε{ναι εποχές άλλες. Από μαχαφάκ1α με κρnτ~κές μαντ1νάδες μέχρ1 απλοϊκές 
ρfμες γραμμένες σε φληζάν1α n οπο1οδrlποτε εfδος παραδοσ1ακnς τοπ1κnς τέχνnς. n 
μαντ1νάδα κατέλnξε εμπορεύσψο εfδος φτnνnς κατανάλωσnς. Σύμφωνα με τον Δnμnτρn 
Αποστολάκn . από τους Χα·fνnδες. n νέα πραγματ~κότnτα στον στfχο θέλε~ αλλο{ωσn τnς 
προφοράς του κρnτ~κού 1δ1ώματος (το τσ1 γ{νετα1 κ1) και σαφnς εfναι n έμφασn στο 
κομμάτ~ των μαντ1νάδων που εξυμνε{ τα όπλα. τnν οπλοχρnσfα. τnν ζωοκλοπn κα1 όλα αυτά 
που στnν ουσ{α εfναι μ~α κο1νων1κn προβολrl τnς επαρχ~ακnς Κρnτnς. 

Καλάσνικοφ και μπράουνιγκ για πάρτn τσn επrίρα 
Κι όπου κι αν πάω τn κρατώ διπλrί τn γεμιστrίρα 

Επτάσφαιρο κρατεί αυτός κι εγώ δεκαενιάρι 
Και με τα μάτια μου ι<λειστά μια σφαίρα θα τnν πάρει 

Πρέπει σου κοζαλrίς (ντόμπρος) Βοσκός κι επαναστάτnς άντρας 
Και να ' χει το πιστόλι του στο κόκαλο τσn μάντρας 

Πρέπει σου κοζαλrίς Βοσκός και μερακλrίς γιδάρnς 
Τέσσερα επί τέσσερα να σου' χει να Βολτάρεις 

Το δ~αδf κτυο και εκπομπές κατά τ~ς οποfες δfδεται n αρχn μ~ας μαντ1νάδας γ10 να 
συμπλnρωθε{ το υπόλο1πο. n προκατασκευασμένn κα1 σε καμ{α περfπτωσn αυθόρμnτn κα1 
αυτοσχεδ1αστ~κn ρ{μα. σε συνδυασμό πάντα με τnν μουσ1κn συμβάλλουν στον ακατάσχετα 
φθfνουσα. κατά πολλούς. πορε{α τnς. Η σύγχρονn κο1νων{α παρόλα αυτά. εμπνέε1 να 
γράφονται μαντ1νάδες του τύπου: 

Γίνε κυρά μου internet να γίνω ιστοσελίδα 
Κάθε που ανοίγεις το pc να'μαι αρχικrί σελίδα 

Φαίνεται είναι ακριΒές του κινnτού σου οι κλrίσεις 
Γι'αυτό και στα μnνύματα δεν δίνεις απαντrίσεις 
Έκοψε τσι αναπάντnτες και τα μnνύματά τσn 

Δεν θέλει σχέσn φαίνεται με πρώnν θύματά τσn 

Η ρ{μα . n οποfα αδ1αμφ1σβnτnτα καθρεφτfζε~ τnν εκφραστ~κn και επικοινωνιακn 
συμπεριφορά των Κρnτ~κών ακόμα και σnμερα. δεν ε{ναι τυχα{ο ότ~ αποτελε{ το fδιο νόμισμα 

το οπο{ο κρατά τnν παράδοσn από τnν μ{α του όψn. και από τnν άλλn βαστά τnν 

εξελισσόμενn "μ ετα-παράδοσn ". που αυτόματα δnμιουργε{ μια απόστασn από το 
παραδοσ1ακό. Στn σύγχρονn κο1νωνfα αυτό μπορε1 να μεταφράζετα1 ως trendy. cool. super. 
ένας νέος τρόπος δnλαδrl ποληισμικnς δnμωυργ{ας εξομο1ωμένnς με τnν ποληισμ1κn 

ταυτότnτα που nδn ενυπάρχει στnν κρnτ~κn κοινότnτα ( Hutnyk 2 000). Ο Αντόρνο προτεfνει 
τnν έκφρασn "μόδα του νέου ". ··cuιt of the new" (Adorno 1951 / 1974: 235) σαν κάτ~ 
επαναστατ~κό και στασ1αστ~κό στο γεγονός ότ~ δεν υπάρχε1 πλέον τfποτα 1<01νούργ10 . από τnν 
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στιγμn που τα πάvτα κ1νούvτα1 στα γρανάζ1α τnς μαζ1κnς εμπορ1κnς παραγωγnς. Επομένως 
ακόμα κα1 στnν Ι<ρnτn. ως φαfνετα1 . n εύπεπτn κω συμπορευόμενn με τις νόρμες ρfμα, 
συνάδε1 με τραγούδ1α κατώτερnς μεν πο1οτικnς καταβολriς . ωστόσο εμπορ1κά καt 
αναλώσψα. προκεψένου να 1κανοπο1nσε1 τις τάσε1ς τnς σύγχρονnς πραγματικότnτας. 

Εfτε πρόκεπα1 γtα παραδοσιακό. εfτε γtα σκυλάδ1κο. εfτε γtα εναλλακτικn μουσ1κn . n 
μουσ1κn τελ1κά εfνω ένας αποκαλυπτ1κός κόσμος αυτογνωσfας . ένα πάντρεμα του λογ1κού 
με το παράλογο λόγω τnς σωρεf ας των αvτ1φάσεων που ενέχει Ο Λόρκα εfχε πε1 ότι δεν 
χρε1άζετα1 να υπερτονfσουμε το εθν1κό μας φρόνnμα κα1 τnν vτοπ10λαλ1ά μας. Υπάρχε1 μέσα 

μας κα1. αν εfμαστε αλnθ1νοf. θα εκφραστεf. Δεν χρε1άζετα1 να τnν προσαρμόσουμε με 
αδέξ1ους εκσυγχρον10μούς στο σnμερα. ούτε να τnν υπερτονfσουμε δnλώνοvτας τnν 
αvτfθεσn μας στnν ποπ υποκουλτούρα που κυρ1αρχεf. Αυτό που χρε1άζετα1 να κάνουμε εν 
κατακλεfδ1 . όπως πο1nτικά παραθέτε1 ο Δnμ . Αποστολάκnς. εfναt να ακολουθrίσουμε τον 
δρόμο τnς αλrίθειας μας που περvά απ' το δρόμο τnς αλrίθειας πολλώv αvθρώπωv. 
ΝΌφουγκραστούμε τοv χτύπο τσι γnς. το δάκρυ τ ' ουραvού και τοv καnμό τωv αvθρώπων. 
Δεv χρειάζεται πράμα άλλο ... ( Δnμ . Αποστολάκnς. Αθnνα 2 003). 

101 απόψε1ς των καλληεχνών 01 οποfες παρατfθεvτω στο κεfμενο . εfνω αποσπάσματα από 

συνεντεύξε1ς που δ1εξάχθnκαν κατά τnν περfοδο τnς επηόπ1ας έρευνας σε Αθnνα κω Κρnτn. 
1Σε αυτό το σnμεfο δεν θα μπορούσε να παραλnφθεf ο μεταμοντέρνος μύθος τnς 'world 

music'. ο Πακ1στανός τραγουδ10τnς qawwali. Nustrat Fateh Ali Khan ( 1948-9 7). μtας μουσ1κnς 
που συνδυάζε1 στο1χεfα από Βόρε1α Ινδfα κω Πακ10τάν κα1 επηελεfτα1 κατά κύρ10 λόγο στους 

ναούς των Σούφnδων Μουσουλμάνων αγfων ( Bohlman 2002:17). 
1 Κουλούκ1 σnμαfνε1 σκυλf στnν κρnηκn τοπ1κn δ1άλεκτο. 
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tT1 σε 
μέλλε1 
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εσενανε 
/ / 

απο που 
/ 

ε1μα1 

01 μούσες. 01 οποίες είν01 αρετές που απε1 -

κονίζοντ01 από τnν φαντασία. nταν 01 κόρες 
τnς Μνnμnς (Vico 1982:69). 

Από τα μέσα του 19°" 01ώνα n μουσ1κn 
μ~ας χώρας έχε1 γίνε1 μ~α πολπ1κn 1δεο

λογία. με το να τονίζε1 τα εθν1κά χαρακτn

ρ10ηκά. εμφαν1ζόμενn ως αντ1προσωπευη

κn του έθνους ΚΟ1 επ1βεβ01ώνοντας παντού 

τnν εθν1 κ n αρχn ... 'Ομως. n μουσ1κn περ10-

σότερο από οπο10δnποτε άλλο καλλπεχν1 -

κό μέσο . εκφράζε1 επίσnς ης αντ1νομίες τnς 

εθν1κnς αρχnς ( Adorno 1 918 ) . 

01 "τόπο~" που συγκροτούντα 1 δ~α τnς μουσι 

κnς εμπλέκουν γνώσε1ς δ~αφοράς ΚΟ1 ΚΟ1 -

νων11<0ύ ορίου ( Stokes 1994:3) . 

Ένα σnμανηκό μέρος τnς μεταπολεμ1κnς αρθρο

γραφfας που αναφέρετα1 στο Μ1κρασ1άηκο τραγούδ1 

εσηάζε1 στnν καταγωγn του . τnν ελλnν1κότnτά του 1 n 
τnν εν δυνάμε1 απε1λι1 που εγκυμονεf γ1α τnν ' καθα

ρότnτα του έθνους ' 2 • τn συνάφε1ά του n μn με τnν 
Βυζανηνn μουσ1κn . καθώς κ01 τn συνάφε1ά του n μn 
με άλλες μουσ1κές παραδόσε1ς τnς Μεσογείου. Η αρ

θρογραφία αυτn , συνnθως λαογραφ1κnς κα1 μουσ1-

κολογ1κnς προέλευσnς . απέφυγε να εσηάσε1 το εν

δ1αφέρον τnς σης καθnμερ1νές χρnσε1ς του τρα

γουδ1ού και κυρίως . δεν αναγνώρ1σε σ ' αυτό καμ1ά 

t / t 

γω ... : 1 

1δ1ότnτα 1στορ1κού ντοκουμέντου ενός σχεηκά πρό

σφατου μn εθν1κού . δ1απολπ1σμ1κού παρελθόντος . 

Όπως είν01 αρκετά συνnθ1σμένο στn λαογραφ1κn 
έρευνα . n αναζnτnσn μακρ1νών δ1ασυνδέσεων των 

μ~λώντας γ1α 

τn Μ~κρά Ασfα 
, 

με τοπωνυμ1α 
, 

κ01 μουσ1κn 

Γιώργος Τ σιμουρής 

Τμήμα Ι<οινωνικής 

Ανθρωπολογίας, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

υποηθέμενων μνnμείων του Λόγου1 κα1 n αξfα τους 
ως αξ10θέατο κ01 γραφ1κό εfδος μελετnθnκαν κατά 

προτερ01ότnτα. Αντίθετα . ελάχ1στα μελετnθnκε το 

τραγούδ1 ως 10τορ1κn μαρτυρία πρόσφατων δ10πο

λ1ησμ1κών ανταλλαγών. δανείων n Βία1ων ρnξεων. 

Μελετnτές τnς Μ1κρασ1αηκnς μουσ1κnς ( Δαμια
νάκος 1976:55, Πετρόπουλος 1968) υποστnρίζουν 
ότι. ενώ το Μ11φασ1άηκο τραγούδι δεν nταν άγνω

στο στnν Ελλάδα πρ1ν το 192 2. μετά τnν Καταστρο-

1 φn όμως n ελλnν1κn λαϊκn μουσικn εμπλουτfσθnκε 
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σε μεγάλο Βαθμό από αυτό. Επf πλέον έχει υποστnριχθεf ότι μετά το '2 2 
πολλαπλασιάστnκαν τα τραγούδια τnς κατnγορfας του αμανέ, πράγμα που συνδέεται 

άμεσα με τnν Καταστροφn 4 • 

Οι αμανέδες έχουν χαρακτnριστεf. όχι άδικα . ως n μουσικn τnς νοσταλγfας . κάτι που 

εξnγεf γιατf εfναι ιδιαfτερα δnμοφιλεfς ανάμεσα στους Μικρασιάτικους πλnθυσμούς. Ο 

Gail Holst -Warhaft παρατnρεf ότι 

n αναζωογόνnσn του ενδιαφέροντος για τn Μικρaσιάτικn μουσικn στnν 

Αθnνα μετά τον ελλnνοτουρκικό πόλεμο του 19 2 0-2 2 με τnν επακόλουθn 
ανταλλαγn των πλnθυσμών δεν αποτελεί έκπλnξn. Ο τεράστιος αριθμός των 

προσφύγων δnμιούργnσε ένα ακροατnριο για τn μουσικn και υπnρχαν 

πολλοί μουσικοί μεταξύ των προσφύγων. Ιδιαίτερα. οι nδn εγκαθιδρυμένες · 
σχέσεις των αμανέδων με τα μοιρολόγια ... τους ιωτέστnσαν ένα ιδανικό 
όχnμα για τnν έκφρασn τnς νοσταλγίας τους για τnν χαμένn πατρίδα ( σ. 7 ) Ό 

Και συνεχfζει υποστnρfζοντας ότι "τα καφέ-αμάν τnς Αθnνας nταν μέρn που 

συγκεντρωνόταν και θρnνούσαν συλλογικά ..... ( ο .π. ). 
Παρά τον αναμφισΒnτnτα λαϊκό του χαρακτnρα. το ρεμπέτικο . και μαζf μ' αυτό ένα 

μεγάλο μέρος του Μικρασιάτικου τραγουδιού δεν έγινε ποτέ πλrlρως αποδεκτό στnν 

επfσnμn εθνικn σκnνn. Αντfθετα. απαγορεύτnκε από δικτατορfες6 προπολεμικές και 
μεταπολεμικές . περιφρονnθnκε αρχικά από καλλιεργnμένες . 'πολιτισμένες' ελfτ ως 

ανατολfτικο και γι ' αυτό μιαρό απομεινάρι7, αφορfστnι<ε από αριστερές nγεμονfες και δεν 

αποτέλεσε Ποτέ μέρος του ρεπερτορfου του Λυκεfου Ελλnνfδων. Όμως. παρ' όλες αυτές 

τις απαγορεύσεις και περιθωριοποιnσεις δεν έμεινε στn λnθn . αλλά αντfθετα 

Όνακαλύφθnκε' πολλές φορές μέχρι σnμερα. 

Σε τι συνfσταται λοιπόν n δύναμn του και n α-λrlθεια του έτσι ώστε. παρ' όλες τις 

διώξεις που υπέστn . να αποφύγει τn λrlθn και να ξανα-ανακαλυφθεf επανειλnμμένα από 

διαφορετικές γενιές κα ι κοινωνικά στρώματα . όπως για παράδειγμα τους φοιτnτές τnς 

δεκαετfας του '80. τις κοινωνικές ελfτ που το ανακάλυψαν άλλοτε ως ρεμπέτικο και 

άλλοτε ως αρχοντο-ρεμπέτικο και το εισnγαγαν στο Μέγαρο: Επf πλέον. το ανακάλυψαν εκ 

νέου τα λαϊκά στρώματα. οι διανοούμενοι. και ΒεΒαfως ερευνnτές και ανθρωπολόγοι. για 

να αναφερθώ σε ορισμένες μόνο στιγμές αυτnς τnς Όνακάλυψnς'. Το ρεμπέτικο . σε 

αντfθεσn με ένα άλλο εfδος λαϊκού τραγουδιού . το Δnμοτικό τραγούδι . δεν αποτέλεσε 

ποτέ το αγαπnμένο των ανθρώπων με στολrl . όπως n Χούντα των Συνταγματαρχών. Σε τι 

λοιπόν συνfσταται n ' μιαρότnτα' του ρεμπέτικου έτσι ώστε να θεωρnθεf προΒλnματικό 

από τους συχνά αυτόκλnτους υπερασπιστές τnς εθνικnς καθαρότnτας και τnς υψnλrlς 

κουλτούρας : 

Υποστnρfζω ότι n Μικρασιατικn μουσικn. όπως και άλλα εfδn λαϊκnς μουσικnς. 

υπερΒαfνουν τα στενά πολιτισμικά όρια που έχουν τεθεf από το σύγχρονο εθνικό κράτος 

και αναπλάθουν με το δικό τους τρόπο Πολιτισμικές γεωγραφfες ενός καταπιεσμένου 

παρελθόντος. Αν. κατά τnν ανάλυσn τnς μουσικnς αυτnς . δεν ασκnθεf Βfα σε Βάρος τnς . 

δεν αφnνει μεγάλα περιθώρια παρερμnνεfας. Αυτού του εfδους n Βfα φαfνεται έχει 
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ασκnθεί στον αμαvε. ενα κατ' εξοχn κοινό μουσικό είδος σε Ελλάδα και Τουρκία. Ο 

Γιώργος Φαίδρος σ ' ένα άρθρο του στn Σμύρνn το 1881 με τίτλο 'Πραγματεία περί του 
Σμυρνέϊκου Μανέ n του παρ ' Αρχαίοις Μανέρο ' έχει υποστnρίξει ότι n καταγωγn του 
αμανέ είναι ο αρχαίος θρnνος για το Λίνο ( Μαvέρος για τους Αιγυπτίους - ο γιος του 

βασιλιά). 

Το Βασικό μου επιχείρnμα στο κείμενο αυτό είναι ότι το Μικρασιατικό τραγούδι - και 

μ ' αυτό δεν εννοώ μόνο τα τραγούδια που οι πρόσφυγες 'έφεραν' από τnν Μ. Ασία αλλά 

και όλα εκείνα που αναφέρονται στn Μ. Ασία - συνέβαλλε ' και συμβάλλει αποφασιστικά στn 

σφυρnλάτnσn μιας άλλnς γεωγραφίας. στnν καλλιέργεια τnς νοσταλγίας 'των χαμένων 

πατρίδων'. στnν εξιδανίκευσn τους και στnν εκ νέου σωματικn Βίωσn τnς απώλειας σε 

πιο nπιες μορφές. Ως εκ τούτου συμβάλλουν στn διαρκn κατασκευn και ανακατασκευn 

τnς Μ . Ασίας ως τόπο με τρόπο που υπερβαίνει τους περιορισμούς των εξυγιαντικών 

εθνικών ιδεολογnμάτων. 

Έχοντας υπ' όψn - ότι n πρώτn γενιά Μικρασιατών φθίνει φυσικά . το περιεχόμενο των 

τραγουδιών και οι σκοποί τους αναπλάθουν το αφnγnμα τnς απώλειας στις επόμενες 

γενιές Μικρασιατών και μn . σμιλεμένου nδn από πολλαπλές αφnγnσεις αγαπnμένων 

οικείων. από δnμόσιες αναπαραστάσεις. από εθνοκεντρικές χρnσεις και καταχρnσεις. Από 

τn σκοπιά αυτn λειτουργούν ως Όχnματα' αυτού του παρελθόντος και παράλλnλα . 

συμβάλλουν στn συγκρότnσn των Μικρασιατών ως συλλογικότnτα με πολλαπλούς 

τρόπους. 

Ισχυρίζομαι ότι n μουσικn έχει απεριόριστες δυνατότnτες για τnν ανα-Βίωσn και τnν 

επανα-Βίωσn του παρελθόντος . ορισμένες φορές σε αντίθεσn με πιο επίσnμες εκδοχές 

αυτού του παρελθόντος. Ο nχος αποτελεί μια εμπειρία καθ ' εαυτn ( Stoller 1984:56 7) 8• 

εμπειρία ακουστικn . υλικn . συγκινnσιακn . Όλες οι παραπάνω πτυχές ενός στίχου n ενός 
τραγουδιού αποτελούν συστατικά τnς απομνnμόνευσnς του. Απ' τn σκοπιά αυτn τα 

τραγούδια εμπεριέχουν ανατρεπτικό δυναμικό σε σχέσn με συμβατικές . κυρίαρχες 

εκδοχές του εθνικού παρελθόντος. Το συγκινnσιακό [επιτελεστικό] φορτίο που φέρουν 
(Blacking 1967: Feld 1982: Seeger 1987) καθιστά δυνατn τnν αναδιαπραγμάτευσn 
συλλογικών ορίων και παθών και καθιστά δυνατn τnν 'δnμιουργία κοινότnτας κατά τnν 

επιτέλεσn ' σύμφωνα με τnν εύστοχn διατύπωσn τnς Caraνelli ( 19 8 5) . Επιτρέπουν επίσnς 
τnν ανάκλnσn ιστορικών διαδρομών. ανταλλαγών και δεσμών που εν δυνάμει έχουν 

εξοστρακιστεί από άλλα πιο συμβατικά πλαίσια ( Stokes 1994:2 4. Frith 198 7 :14 9) . 
Η μουσικn και το τραγούδι είναι αφnγnματικές πρακτικές τnς καθnμερινnς ζωnς που 

όμως έχουν επιτελεστικό και όχι απλά αναφορικό χαρακτnρα. Κατά συνέπεια τα όρια τnς 

ανάλυσnς τους είναι πολύ ευρύτερα από το αναφορικό τους μnνυμα. Η επιτέλεσn ( per
formance) αποτελεί συστατικό στοιχείο τnς επικοινωνίας και . όπως πειστικά έχει 
υποστnρίξει ο Fabian. "n εμπειρία (παρά n επικοινωνία τnς ομιλίας) τα σύμβολα και n 
ερμnνεία (παρά το κείμενο . το επικοινωνιακό συμβάν και οι κανόνες) αποτελούν τις 
λέξεις κλειδιά του 'λόγου ' τnς". Fabian 1990. δες επίσnς Turner 1986). Η επιτέλεσn 
λοιπόν γίνεται αντιλnπτn ως δnμιουργικn πράξn. έκφρασn του συλλογικού habitus 
(ενσωματωμένων συνnθειών δια μέσω των οποίων το παρελθόν παρουσιάζεται) 9• 

1 
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μnνυμα καθ' εαυτό Kat όχ1 μέσο γ1α ΚάΠΟ10 σκοπό n απλr1 επανάλnψn του nδn γνωστού . 

Με τα λόγ10 του Turner "πofnσn μάλλον παρά μίμnσn : δnμ1ουργfα καt όχ1 κfβδnλn 

απομίμnσn " 1 0 • Η πο1nηκn κω εν δυνάμε1 εκστατ1κn επιτέλεσn-παρουσίασn του 

παρελθόντος μέσω του τραγουδ1ού αποτελεf τnν εστf α των ενδ1αφερόντων μου κ01 όχ1 οι 

α1σθnηκοί κανόνες τnς δράσnς. Όπως θα δ1ασαφnνfσω παρακάτω. στο κέντρο τnς 

εππελεσηκnς δύναμnς των τραγουδ1ών βρfσκοντα1 ονόματα . τα τοπωνύμ1α κ01 άλλες 

επαναλαμβανόμενες λέξε1ς . 

Έγώ δεν λέω ποτέ Τουρκία όταν μ1λάω γ1α τnν πατρfδα '. μου τόν1σε n κ . Μαγδαλnνn . 
μ1α nλ1κ1ωμένn Μ1κρασ1άησα στnν Ιεράπετρα τnς Κρnτnς βοnθώντας με να καταλάβω όη 

τα τοπωνύμ1α παραπέμπουν σε πολύ περ10σότερα απ' όσα δnλώνουν κ01 όη αποτελούν 

μ 1 κρούς. μεγάλους μύθους. τουλάχ10τον γ10 τους μυnμένους. Ένα αρκετά εκτεταμένο 

εμπεφ1κό υλ1κό στnρfζε1 τον 10χυρ1σμό όη 01 Μ11φασ1άτες έχουν δώσε1 μεγάλn σnμασfα 
στα ονόματα κα1 τα τοπωνύμ1α μετά τnν εγκατάστασn τους στnν Ελλάδα. Σύμφωνα με τn 

λογ1κn αυτn στα τραγούδ1α προκρfνετα1 ο όρος Ανατολr1 ανάμεσα σε άλλους όρους που 

θα μπορούσαν να χρnσψοπο1nθούν κα1 βεβαfως ποτέ πόλε1ς όπως n Πόλn . Σμύρνn. n 
Προύσα. το Αϊβαλf δεν αναφέροντ01 με τnν τούρκ1κn ονομασfα τους. Η επ1λογn αυτn δεν 

οφεfλετ01 κατ' ανάγκn στn θέλnσn προβολnς εθνοκεντρ1κών οραμάτων. αλλά μάλλον στο 

συναfσθnμα που αντλεfτ01 από τnν nxnnκn. πο1nηκn κα1 μαγ1κn δ1άστασn του ονόματος. 

Η τελευταf α εfν01 που το ιωθ1στά πλούσ10 τόπο ανάκλnσnς βιωμάτων μιας περασμένnς . 

αλλά όχ1 τελειωμένnς κο1νων1κnς ζωnς . 

Αν και έχε1 δοθεf στnν κλασ1κn ανθρωπολογ1κn έρευνα μεγάλn έμφασn στn μαγικn 

διάστασn των λέξεων σης τελετουργfες ( Malinowsl<i 196 5. Tambiah 198 5:17 ) . το 
εi-rπελεσηκό ( perf ormatiνe) φορτfο που ενυπάρχε1 στnν κανον1κn . αλλά 'τυποποιnμένn ' 
ο μι λfα κ01 κυρίως σ ' εκεfνες ης μορφές λόγου που εfναι απομνnμονεύσψες . όπως για 

παράδειγμ α στους στfχους ενός τραγουδ1ού. έχει εισαχθεf στο ερευνnηκό πεδf ο των 

1<0 1νωνι κών επ1στnμών από τn δεκαετfα του '60 κ01 μετά ως αποτέλεσμα πορισμάτων 
στο χώρο τnς φ1λοσοφfας (Austin 1962 . Sear1e 1968) . Συσταηκό τnς ακουσηκnς 
επιτελεστικότnτας αποτελεf n εμπλοκn του σώματος ( Midd1eton 19 90:2 6 2 ) . Ως εκ 
τούτου . n διε1σδυηκn πτυχn του nχου στn σωμαηκn τnς δ1άστασn ( Sto11er 1984 . Δες 
επfσnς Zukerkand11958). συν10τά μνnμn των α10θnσεων. 

01 ανθρωπολόγο1 που πραγματοποf nσαν έρευνες στnν αγροη κn Ελλάδα έστρεψαν τnν 

προσοχn τους στnν εππελεσηκn δύναμn που φέρουν. όχ1 μόνο τα προσωπικά ονόματα . 

αλλά κ01 τα παρατσούκλια και υποστnρ1ξαν όη αφορούν τnν ταυτότnτα και τnν φnμn του 

επονομαζόμενου (Bernard 1968-69. Herzfe1d 1982 . Kenna 1976. Stewart 1989). 
Συστατ1κό στο1χεfο τnς εππελεσηκnς τους δύναμnς είν01 n ακουσηκn τους διάστασn. Για 
παράδε1γμα ο Danf orth αναφερόμενος στn μεταβίβασn των προσωπ1κών ονομάτων 

αναγνωρfζε1 όη το να φέρε1 κανεfς το όνομα ενός προγόνου σnμαfνε1 όη "το όνομα δεν 

θα εξαφαν10τεf .. . αλλά θα αιωύγετ01 " ( Danforth 1982 :134. δες επfσnς Kenna 1976). Η 
ακουσηκn λο1πόν δ1άστασn των ονομάτων έχε1 εππελεσηκές . ανακλnηκές συνέπειες και 

όχ1 απλά περ1γραφ1κές. 

01 μελέτες γ1α τους Μ1κρασ1άτες στnν Ελλάδα τονfζουν όη το όνομα του προστάτn 
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άγ1ου τnς εστfας καταγωγnς χρnσψοπο1nθnκε κατ' εξακολούθnσn ως μέσο 

συνάρθρωσnς 10τορ1ών κο1νnς καταγωγnς και συνέχε1ας στnν Ελλάδα ( Danforth 1989. 
Salamone 1989. Τσιμουρnς 1998). Η Hirschon τόν~σε πε~σηκά όη 01 τοπ1κές ταυτότnτες 
εfχαν πολύ μεγάλn Βαρύτnτα ( Hirschon 19 8 9:2 3 ) . που κατά τn γνώμn μου υπερl3αfνε1 
το γεν1κευηκό χαρακτnρ1σμό 'Μικρασ1άηκος Ελλnν~σμός ' που τους επι13λr1θnκε απ' το 

ελλnνικό κράτος μετά τnν Καταστροφn ( Τ σιμουρnς 19 9 8). 
Απ' όλες αυτές ης μελέτες διαφαfνεται όη το όνομα (του προσώπου n του τόπου) δεν 

έχει αναφορικό n ταξ1νομ1κό χαρακτnρα μόνο. δεν διαχωρfζει απλά 'αυτούς' απ' τους 

'άλλους '. αλλά αντιμετωπfζεται ως ουσfα και ως Βιωμένn ιστορfα . Αυτό ερμnνεύε1 γιατf 

πολλά από τα τραγούδια τόσο του μεσοπολέμου όσο και μεταπολεμ1κά. που οι 

Μικρασ1άτες 'έφεραν μαζf τους' n συνέθεσαν με 'παλιά ' υλικά στους νέους τόπους 

εγκατάστασnς . αναφέρονται στο Βιωμένο χώρο. δnλ. σε πολύ συγκεκριμένες τοποθεσfες 

και όχι στn Μικρά Ασfα γεν1κά. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα φαfνεται να καταλιiγει κα1 ο Κ. Basso αναφερόμενος στα 
τοπωνύμ~α. όταν υirοστnρfζε1 όη 

τα τοπωνύμια είν01 κατ' 10χυρ10μό τα πλέον φορτωμένα κα1 τα π10 πλούσ1α 

ανακλnηκά γλωσσ1κά σύμβολα ... [τα τοπωνύμια] χρnσψοπο10ύντ01 γlα να 
αναιωλέσουν ένα τεράσηο απόθεμα νοnηκών κ01 συνα1σθnμαηκών δεσμών 

- δεσμών με το χώρο κ01 το χρόνο. τnν 10τορία κ01 τα γεγονότα . με τον εαυτό 

ενός ανθρώπου και τα δlάφορα στάδια τnς ζωnς του ( Basso 1992 :2 2 4) . 

Παρομοfως . ο Τ. S. Eliot έχει υποστnρfξε1 όη το να μ~λάς με τοπωνύμια εfναι ένας τρόπος 
"να λες πολλά μ~λώντας πολύ λfγο" ( ο.π.). Ο Rosaldo με τn σειρά του . υποστnριξε όη τα 

τοπωνύμια λειτουργούσαν ως αφnγnμαηκά κλε1διά ανάμεσα στους Ίλονγκοτ των 

Φιλιππfνων. με τα οποfα 01 αφnγnτές επεδf ωκαν να ανακαλέσουν με κατανοnτό τρόπο το 
παρελθόν τους. Η πράξn τnς παρουσfασnς τnς 01κεfας τοπογραφfας τnς πατρfδας τους . 

τους έδ1νε τn δυνατότnτα να ανακαλέσουν μνnμες συνδεδεμένες με γεγονότα . 

δραστnριότnτες και σnμαντικούς άλλους που εfχαν μεfνε1 πfσω ( Rosaldo 19 8 0:4 8) . Η 
ποιnηκn λειτουργfα των τοπωνυμfων αναδεικνύεται σης αφnγnσε1ς των Ίλονγκοτ στnν 

προσπάθε1ά τους να αποφύγουν τα Ιαπωνικά στρατεύματα το 194 5. Με τα λόγ~α του Ros
aldo. 

Ενώ 01 άνθρωπο1 ξέσπαγαν σε λυγμούς καθώς ανέφεραν το ένα τοπωνύμ10 
μετά το άλλο - κάθε βράχο . λόφο κ01 ποτάμ1 στο οποίο έφαγαν. αναπαύθnκαν 

n κοψnθnκαν - n συνnθ10μένn μου απάντnσn nταν να συνεχίζω να 

καταγράφω με ένα είδος ακατάλnπτnς ανίας. Ασυγκίνnτος από τα ατέλε1ωτα. 

προφανώς χωρίς σκοπό επε1σόδ1α πείνας 1<01 θανάτου . απέτυχα να δω τnν 

πολ1ησμ1κά 1διαίτερn αίσθnσn τnς 10τορίας τnν οπο ία αυτές 01 αφnγnσε1ς 
ενσωμάτωναν" ( ο .π.: 16) . 

Τα τοπωνύμια στnν ακουσηκn τους δ~άστασn. αποτελούν σωμαηκn μνnμn . 'δομές 
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συνα1σθnματος ' ανηλnπτές άμεσα. 01σθnτnρ1ακά κα1 δ~ανοnηκά ταυτόχρονα. Τα 

τραγούδ1α που αναφέροντω στn Μ~κρά Ασία περ1λαμβάνουν ένα μεγάλο αρ1θμό 

τοπωνυμίων. τα οποία αποτελούν Όφnγnμαηκά κλε1δ1ά' κα1 βρίσκοντα1 στο κέντρο τnς 

επανάλnψnς κατά τnν αφnγnσn. Ως αυτόνομα θραύσματα μνnμnς κω στο1χε1ώδε1ς 

γλωσσ1κές πnγές συν1στούν ένα σnμαντ1κό ρεπερτόρ10 ανάκλnσnς . αναφοράς. εμπεφίας 

κω φαντασ1ακnς επ10τροφnς . Τ οπωνύμ1α. ονόματα πόλεων. κωμοπόλεων κα1 συν01κ1ών. 

όπως Σμύρνn (που κατά κανόνα στα τραγούδ1α ' καίγετα~' 11 ). n Πόλn . που δεν αναφέρετ01 
ποτέ ως Istanbul. n Προύσα. τα Αλάτσατα . n Μαγνnσ1ά. τα ΤατάΒλα. το Κορδελ1ό. ο 

Βόσπορος . το Κε . το Πέρα αποτελούν 01κείες μνnμες μ~ας ' άλλnς ' προ-εθν1κnς 

πολ1ησμ1κnς γεωγραφίας. 

Δεν δnλώνουν απλά αλλά παραπέμπουν. συν-δnλώνουν κα1 παρα-δnλώνουν 
παράγοντας κω γονψοπο1ώντας μνnμες που εν δυνάμε1 αναφούν τn δ~αφορά ανάμεσα 

στο παρελθόν κα1 στο παρόν. Με άλλα λόγω. κατά τnν επηέλεσn έχουμε αμο1Βαία 

μετάθεσn του παρελθόντος στο παρόν κω του παρόντος στο παρελθόν καθ1στώντας 

δυνατό το πάγωμα του χρόνου . κω με τον τρόπο αυτό τnν παρουσίασn του παρελθόντος 

1δ1αίτερα σε όσους έχουν Β1ωμαηκn σχέσn με τα σnμα1νόμενα των τραγουδ1ών. Κατά τnν 

έκφρασn του Crapanzano " καθ1στούν δυνατn τnν ακ1νnτοποίnσn του τρέχοντος 

· καθnμερ1νού χρόνου' [a halting of the current ' discursiνe time'] ( Crapanzano 199 2 :2 8) . 
Σε πολλά από αυτά τα τραγούδ1α. δ1ατυπώνετα1 ρnτορ1κά n προσφυγ1κn δ~αδρομn και 
ταυτόχρονα αποδίδοντα~ στnν πατρίδα nθ1κές αξίες . Ας προσέξουμε πώς αναδε1κνύοντα1 

01 σnμασίες του τόπου στο επόμενο τραγούδ1: 

Τι σε μέλει εσένα από πού είμαι εγώ 

απ ' το Καρατάσι φως μου rί απ ' το Κορδελιό 

Τι σε μέλει εσένα κι όλο με ρωτάς 

από ποιο χωριό είμαι εγώ, αφού δεν μ · αγαπάς 

Απ' τον τόπο που είμαι εγώ ξέρουν ν ' αγαπούν 

ξέρουν τον καnμό να κρύ/3ουν ξέρουν να γλεντούν 

Απ ' τn Σμύρνn έρχομαι να /3ρω παρnγοριά 

να /3ρω μες τnν Αθrίνα αγάπn κι αγκαλιά 

Με παρόμο10 τρόπο n Μαρία Κουσκούσn υποστnρ1ξε: 

Εμένα τα τραγούδια μου έχουνε σnμασία 

Γιατί είμαι απ ' το Ρεϊσvτερε κι απ ' τn Μικρά Ασία. 

Κα1 στα δυο παραπάνω τραγούδ1α τα υποκείμενα φέροντα~ να αντλούν nθ1κές αξίες απ' 

τον τόπο κω όχ1 αντίστροφα. Στον τρίτο στίχο του πρώτου τραγουδ10ύ το γλένη 
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αναδεικνύεται ως nθικn αξfα που τονfζει μια σnμαντικn διαφορά ανάμεσα σ ' 'εμάς' και 

'αυτούς '. άποψn που εfναι κυρfαρχn ανάμεσα σε Μικρασιάτικες κοινότnτες τοπικnς n 
εθνικnς εμβέλειας 11 (Τσιμουρnς 1998). Σε άλλα τραγούδια ο τόπος υπολαμβάνει τn 
θέσn τnς μάνας που 'έχασε τους λεβέντες τnς'. κάτι που εfναι αρκετά συνnθισμένο 

ανάμεσα σε εκτοπισμένες κοινότnτες. 

Δεν είν ' αυγrί να σnκωθώ 

να μnν αναστενάξω Αλατσατιανrί 

να μnν αναστενάξω πάνω-χωριανrί. 

να κάτσω στο προσκέφαλο. να [δις] 
κι · από καρδιάς να κλάψω Αλατσατιανrί. 

κι ' από καρδιάς να κλάψω ρούσα και ξανθrί 

τ σεσμέ. Βουρλά ΚΙ . Αλάτσατα 

και Κάτω Παναγ(α Αλατσατιανrί 
και Κάτω Παναγία πανω-χωριανrί 

Χαθrίκαν οι λεΒέντες σας. 

δεν έμεινε ελπίδα Αλατσατιανrί 

δεν έμεινε ελπίδα ρούσα και ξανθrί. 

Tn θέσn τnς μάνας υπολαμβάνει και n Ανατολr1 στο παρακάτω στfχο 

Καnμένn μου Ανατολrί αμάν αμάν καrίκαν τα χωριά σου 

φύγαν τα παλικάρια σου που rίταν παρnγοριά σου. 

Σε μια άλλn παραλλαγn των παραπάνω στfχων που τραγουδούσαν πρόσφυγες 

καταγόμενοι από το ΡεϊΌντερε τnς Μικράς Ασfας τα αισθnματα ερnμιάς μεταφέρονται από 

τα υποκεf μενα στον τόπο. 

Τ σεσμέ. Βουρλά κι · Αλάτσατα. και Κάτω Παναγία 

έρnμα απομείνατε μες τn Μικρά Ασία. 

Ο τόπος στο παρακάτω τετράστιχο γfνεται το κέντρο για τnν αφnγnσn τnς εμπειρf ας τnς 

αιχμαλωσf ας ανάμεσα στους πρόσφυγες από το Ρε"fσντερε τnς Μικράς Ασfας ογδόντα 

περfπου χρόνια μετά. 

Στn Σμύρνn μας μετρrίσανε χιλιάδες δεκαπέντε 

στn Μαγνnσιά σαν φτάσαμε μείναμε μόνο πέντε 

Στn Μαγνnσιά μες στα Βουνά μες τσι άγριες χαράδρες 

σφάξανε Ελλnνόπουλα εξrίντα δυο χιλιάδες. 
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Συχνά τα τραγούδια αναφέρονται με ρnτό τρόπο ταυτόχρονα στnν οδύνn και στnν 

απώλεια του τόπου καταγωγriς. 

Εγώ είμαι προσφυγάκι ... αχ το λέω 
που με διώξαν απ ' τn Σμύρνn. κι όλο κλαίω 

πότε φτώχεια. πότε πλούτn έμαθα να παίζω ούτι 

στο καφέ αμάν ... ωχ αμάν. αμάν 

Με ρnτό τρόπο αναφέρεται στο διωγμό και το παρακάτω τραγούδι που το συναντάμε σε 
αρκετές παραλλαγές 

Αχ Πέργαμε. φεύγομε και για σένα κλαίγαμε. .. 

Ορισμένες φορές θρnνούν για τnν _ απώλει α με υπαινικτικό τρόπο . όπως στο παρακάτω 
τετράστιχο: 

ΜπουρνόΒα με κρύα νερά 

Μπουτζά με πρασινάδες 

Και συ καμένε Κουκλουτζά 

Με τσ ' όμορφες κυράδες. 11 

Σε άλλα τραγούδια ο τόπος λειτουργεf ως αναμνnστικό μιας πατρfδας έξω από τα εθνικά 

όρια: 

Καροτσέρn τράΒα να πάμε στα ΤατάΒλα 

Πόσα τάλιρα γυρεύεις να μας πας και μn μας φέρεις. 

Εκτός από τα τοπωνύμια υπάρχει ένα μεγάλο ρεπερτόριο άλλων ' βέβnλων' λέξεων που 

επαναλαμβάνονται συστnματικά τόσο στα τραγούδια όσο και στn καθnμερ1νri ομ1λfα 
υπολαμβάνοντας θέσn ονομάτων. Προσπαθriστε να σκεφτεfτε το ελλnν1κό τραγούδι. αλλά 

και τnν ελλnν1κri γλώσσα χωρf ς λέξεις όπως σεΒντάς [από το ρriμα seνiyorum. που στnν 
τούρκικn γλώσσα σnμαfνε1 Ό' αγαπώ') . μεράκι και μερακλnς [που στnν τούρκ1κn γλώσσα 
σnμαfνει παράξενος. λάτρnς. εραστnς. μανιακός] . χωρfς λέξε1ς όπως κέφι [που 
προέρχεται απ' τα αραβικά και εfναι γνωστri τόσο στn Τουρκfα 14 

( keyif) όσο και σε άλλες 
χώρες τnς Μεσογεfου και δnλώνε1 ψυχοσωματικri κατάστασn] . νταλκάς [dalka: κύμα] και 
ντέρτι [dert: στενοχώρια. καnμός]. σκεφθεfτε πώς θα riταν αυτός ο ντουνιάς. χωρfς 
πασάδες. χαμάμ και χανουμάκια. Τ1 θα κάναν 01 μπεκρnδες χωρfς ρακί, χωρf ς μεζ{ 
χωρfς αλανιάρες. χωρfς τσιμπούσια. [απ' το τούρκ1κο cubus που σnμαfνε1 'γλέντ~'] . χωρfς 

τεκέδες. γαργιλέδες. λουλάδες. μαστούρες. και ντουμάνια.J 5 

01 λέξεις αυτές που δεν χρε1άζονται μετάφρασn στα ελλnνικά. αλλά που το θέμα τους 
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προέρχετα1 από τnν τούρκ1κn γλώσσα και γι' αυτό θεωρnθnιων βέβnλες και διάλεκτος 

του υποκόσμου . τόσο λόγω τnς ανατολfτικnς προέλευσnς τους όσο και λόγω του 

περ1εχομένου τους . εfναι τεκμnρ1α μ10 1<01νnς δ10πολ1τισμ1κnς παράδοσnς. και 

ενδεχόμενα. γ~α όσους έχουν Μ11φασ1ατικn καταγωγn. μ10ς πατρfδας εκτός των 

σύγχρονων εθν1κών εδαφ1κών ορfων. Πολλές από τις παραπάνω λέξε1ς έχουν 

ελλnνοποιnθεf με τρόπο ώστε να έχει παραγνωριστεf n προέλευσn τους χωρfς όμως να 
έχουν πάψει να συν1στούν εν δυνάμε1 μαρτυρfες μιας ' άλλnς'. μn-εθν1κnς ζωnς. Όπως ο 

Fischer έχε1 υποστnρfξει ερμnνεύοντας τον Freud κα1 τον Benjamin. "n fδ1α n γλώσσα 
περ1έχει ιζnματογενn στρώματα συναωθnματικά φορτισμένων μεταφορών. γνώσnς και 

δ~ασυνδέσεων 01 οποfες . εάν τύχουν τnς δέουσας προσοχnς. μπορεf να βιωθούν ως 

ανακαλύψε1ς κα1 αποκαλύψε1ς" ( Fischer 1986:198) . Ενδεικτ1κά. παρουσ1άζω ορ1σμένα 
μόνο τραγούδ10 που δ~ασαφnνfζουν τους παραπάνω 1σχυρ1σμούς: 

θέλω να γίνω μπουφετζrίς σε τούρκικους τεκέδες 

Νάρχοvται οι χανούμισες να πίνουν ναργιλέδες 

* 
Τεκετζrίς θα γίνω σε τούρκικο τεκέ 

Νάρχοvται χανουμάκια να φουμάρουν ναργιλέ 

* 

Δε μου λέτε. δε μου λέτε 

το χασίσι πού πουλιέται 

Το πουλάν οι δερ8ισάδες 

στους απάνω μαχαλάδες16 

* 
Να ξεφύγω δεν μπορούσα 

Καθώς γύριζα απ ' τn Προύσα 

Με προδόσαν κάτι μπρά8οι 

Και με πιάσαν στο καρά8ι 

Είχα ράψει στο σακάκι 

Δυο σακούλες με μαυράκι 

Και στα κούφια μου τακούνια 

Ηρωίνn ως τα μπούνια 

Για σου Προύσα παινεμένn 

Και στον κόσμο ξαιωυσμένn 
* 

Παραπονιούνται οι μάγκες μας κι αριστοκράτες όλοι 

Που δεν τους φέρνουνε να πιουν μαυράκι από τnν Πόλn 

Έλα Βρε μάγκα μου να πιεις από τον ναργιλέ μας 

Που έχουμε Πολίτικο μαυράκι στο τεκέ μας 
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Παρόμο10. ένα μεγάλο μέρος του ελλnνικού λαϊκού χορευτικού ρεπερτορίου αποτελεf 

τεκμnριο του διαπολιτισμικού υβριδισμού . Χοροf όπως ο Καρσιλαμάς [από το ρnμα kar
silasmak που στα τούρκικα σnμαίνει συναντιέμαι] . το Χασάπικο [από τn λέξn Kasap που 
στα τούρκικα σnμαfνει χασόπnς]. ο αμπτόλικος που χορεύουν στn Λέσβο [από τn λέξn 

abdal που στα τούρκικα σnμαfνει δερ8ίσnς11 ]. ο ζεϊμπέκικος [zeybek σnμαfνει άτακτος] . 
και το τσιφτετετέλι [cifte σnμαfνει λάκτισμα και telli σύρμα] . εfναι χοροf που μαρτυρούν 
επικοινωνfα . πολιτισμικές συνέχειες και συνάφειες με το πρόσφατο και σε μεγάλο βαθμό 

απωθnμένο παρελθόν και με λαϊκές παραδόσεις πέρα από τα εθνικά σύνορα. Όχι μόνο n 
ονοματολογία των χορών. αλλά και ένα πλrlθος λέξεων που χρnσιμοποιούνται για να 

χαρακτnρfσουν τον χορευτn. αλλά και καθnμερινές συμπεριφορές όπως τσαλίμια. 

τσαχπινιές και νάζια. [προέρχονται απ' τις τούρκικες λέξεις calim. naz. capkin αντfστοιχα] 
παραπέμπουν στις κοινές αυτές παραδόσεις. 

Όπως έχω nδn υποστnρfξει . τα τοπωνύμια . οι παραπάνω λέξεις - κλειδιά και οι 

επιτελέσε ι ς που χαρακτnρίζουν. ως μαρτυρfες ενός διαπολιτισμικού συγκρnτισμού στn 

Μικρά Ασfα και στο Αιγαίο δεν αφnνουν μεγάλα περιθώρια παρερμnνεf ας . εκτός αν 

ασκnθεί βf α σε βάρος τους . Με άλλα λόγια αυτές οι Όφnγnματικές δομές ' είναι αυτάρκεις . 

αυτο-εξnγnτικές ολότnτες σnμασίας που δεν προϋποθέτουν εξωτερικά σχόλια για να 

δ10σαφnνίσουν το μnνυμά τους. Από αυτn τn σκοπιά n ερμnνεfα τους ξξαρτάται από το 
πλαίσιο επιτέλεσnς τους . αλλά εν δυνάμει είνα ι δnμιουργικές του πλαισfου ερμnνείας τους . 

Αυτn n αναλυτικn προσέγγισn · βασίζεται σε μια " μια μn -Καρτεσιανn αναλυτικn 
[ενοποιnτικn] οντολογία που αρνείται τον διαχωρισμό αντικειμένου και υποκειμένου. 
πρόθεσnς και αιτίας . υλικότnτας και συμβολικnς αναπαράστασnς" ( Wacquant 199 2:5). 
Με αυτn τnν έννοια. ιδιαίτερα στο χώρο τnς λαϊκnς εκφραστικnς κουλτούρας. παύουν να 
λειτουργούν οι δυϊσμοί σώμα/πνεύμα. λογικn . συναίσθnμα και n συμπεριφορά γίνεται 
κατανοnτn ως δράσn ενσωματωμένn στις καθnμερινές πρακτικές. Δnλ. τα τραγούδια δεν 

τα τραγουδάμε μόνο. αλλά μας τραγουδάνε. Αυτό υπαινίσσεται n μετοχn 'τραγουδισμένος ' 

στο δίστιχο 'εγώ είμαι πρόσφυγας ξεριζωμένος και με Σμυρνέϊκα παλιό τραγουδισμένος: 

Όπως ι<αι στα παραπάνω παραδείγματα και σ ' αυτό το ).δfστιχο . το υποκείμενο 

παρουσιάζεται να φέρει τις ιδιότnτες του τόπου: να είναι δnλαδrl φτιαγμένο (σε χρόνο 
διαρκείας) απ' τα συστατικά του τόπου. 

Ένα ακόμα χαρακτnριστικό των παραπάνω λέξεων - κλειδιά τις οποίες θα 

μπορούσαμε να ονομάσουμε στοιχειώδεις γλωσσικές πnγές . είναι n επανάλnψn. Αποτελεί 
ένα από τα διαγνωστικά χαρακτnριστικά τnς τελετουργικnς. μαγικnς και ποιnτικnς 

έκφρασnς. δεν αποτελεί ουδέτερn επανάλnψn γνωστικού n πλnροφορ10κού χαρακτnρα. 
δnλ. του ίδιου ξανά και ξανά. αλλά μάλλον τελετουργικό τέχνασμα δ10 του οποίου τα 

υποκεf μενα τοποθετούν τον εαυτό τους στον κόσμο. Αναφερόμενος στn σύλλnψn του 

τελετουργικού των πρωτόγονων κοινωνιών ο Leach επισnμαίνει ότι "εfναι ένα σύμπλεγμα 

λέξεων και πράξεων ... Δεν εfναι n περfπτωσn ότι οι λέξεις εfναι ένα πράγμα και το 

τελετουργικό κάτι άλλο. Η άρθρωσn των λέξεων είναι τελετουργικn καθ' εαυτn" ( Leach 
1966:407 . αναφέρεται στο Tambiah ο.π.). 

Παρόμοια. n λειτουργία τnς ποιnτικnς γλώσσας σύμφωνα με τον Mukarovski 
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συνίστατ01 στn μέγ1στn ανάδε1ξn του εκφερόμενου λόγου " ( Mukaroνski 1964:19) . Η 
επανάλnψn ενός τοπωνυμίου n μ1ας 01κείας λέξnς κα1 n ανακλnηκn τους δύναμn 
"ταυτόχρονα αντανακλασηκές κα1 δnμ1ουργ1κές του πλα~σίου [εκφοράς] τους" ( "both 
conteχt-refleχiνe and conteχt-creatiνe" κατά τον Crapanzano 1992:15) δnμ1ουργούν τnν 
αίσθnσn ενός 'εμείς ' που 01κοδομεί στnν απώλε1α κα1 αγκ1στρώνετα1 στο παρελθόν. 

Η προσέγγ~σn αυτn "αρνείτα1 να εγκαθ1δρύσε1 σαφείς δ10χωρ1σμούς ανάμεσα στο 

εξωτερ1κό κ01 το εσωτερ1κό . το συνε1δnτό κ01 το ασυνείδnτο ... [κ01] επ1ζnτά να αδράξε1 
τnν προθεηκότnτα χωρίς πρόθεσn ... " υποστnρίζε1 ο Wacquant ( 1992:19) σχολ1άζοντας 
τον Bourdieu. Όταν λο1πόν 01 απόγονο1 των Μ1κρασ1ατών τραγουδούν τους δ1κούς τους 
σκοπούς n τα τραγούδ1α τnς πατρίδας . δεν συν-κ1νούντ01 μόνο . αλλά ταυτόχρονα 

' κ1νούντα~' ανάμεσα στο παρόν κα1 το παρελθόν σχεηκοπο1ώντας τα μεταξύ τους όρ10 . Η 

επαναλnπηκότnτα των τοπωνυμίων που ως μ1κροί/μεγάλο1 μύθο1 παραπέμπουν σε 

οδυνnρά γεγονότα. τα οποία αναγνωρίζοντα1 κ01 μεταβ1βάζοντα1 συλλογ1κά. συν~στούν ένα 

κο1νοηκό habilus. Είν01 αυτό που ο Bourdieu έχε1 αποκαλέσε1 "συστnματα δ1αρκών. 

μετατ1θέμενων [transposable] προδιαθέσεων ( έμφασn στο πρωτότυπο). δομnμένες 
δομές προηθέμενες να λεπουργούν ως δομές που δομούν με τnν σεφά τους ... χωρίς να 
προϋποθέτουν μ 1 α συνε1δnτn επ1δίωξn σκοπών ... κ01 όλο αυτό είν01 συλλογ1κά 
ενορχnστρωμένο ... " ( Bourdieu 19 7 7 :7 3 ) . Η προσέγγ1σn αυτn εξnγεί γ10τί ΚΟ1 μόνο n 
μνεία του τόπου καταγωγnς μπορεί να έχε1 ως συνέπε1α να χάσουν τον ύπνο τους 

ορ10μένο1 . 

Είν01 επίσnς χαρακτnρ1σηκό όη σε πολλές περ1πτώσε1ς άτομα τnς δεύτερnς γεν1άς 

προσφύγων υ1οθέτnσαν τnν ορολογία καταγωγnς των γον1ών τους ( Hirschon ο.π.). Στο 
γεγονός αυτό συνέβαλε σnμαντ1κά n ταύησn με αγαπnμένα πρόσωπα στο τρόπο χρnσnς 
τnς γλώσσας κα1 n υ1οθέτnσn των ίδ1ων αφnγnμαηκών κλε1δ1ών. ΣτονΆγ10 Δnμnτρ10 τnς 

Λnμνου . που πραγματοποίnσα εππόπ1α εθνογραφ1κn έρευνα γ1α ενάμ1συ περίπου χρόνο 

με αφετnρία το 1989. ο όρος 'πατρίδα ' από άτομα τnς δεύτερnς γεν1άς σnμ01νε το 

Ρεϊσντερε τnς Μ1κράς Ασίας από όπου είχαν έλθε1 01 γονείς τους n 01 παππούδες τους. Τα 
τοπωνύμ10 λο1πόν θα μποpιούσαν σ ' αυτό το πλαίσ10 να θεωρnθούν ως 01 συγκ1νnσ1ακά 
"μεταηθέμενες προδιαθέσεις " σης οποίες αναφέρετα1 ο Bourdieu. Κατά τnν επ1τέλεσn 
των τραγουδ1ών. στο1χεία όπως τα ονόματα. τα τοπωνύμ1α. ο ρυθμός κα1 n 
ομο1οκαταλnξία εσωτερ1κεύοντα1 . απομνnμονεύοντα1 κ01 μεταβ1βάζοντα1 από κο1νού. 
χωρίς να υπόκε1ντα1 στον έλεγχο τnς επίσnμnς . εξαγν1σμένnς πα1δαγωγ1κnς. που είν01 

απαλλαγμένn' από όπο1α 'ενοχλnηκά ' στο1χεία. 

Κατά συνέπε1α n μνεία του τόπου στον οποίο σnμαντ1κοί αγαπnμένο1 έζnσαν. το 

άκουσμα μ1ας λέξnς σ ' ένα μουσ1κό πλαίσ10 που παραπέμπε1 σε πολύ περ1σσότερα απ' 

όσα αναφέρε1 . αποτελούν 'δομές που δομούν' κ01 ' δομές συν01σθnματος ' σύμφωνα με τn 

δ1ατύπωσn του Raymond Williams. Με παρόμο10 τρόπο ο Crapanzano ονόμασε 
· καθοδnγnηκά γεγονότα' ( centering eνents) ( Crapanzano 19 9 2 :3 3 ) . τα συμβάντα που 
τοποθετούν το υποκείμενο σε μ1α ορ1σμένn συγκ1νnσ1ακn κα1 επ1κο1νων1ακn κατάστασn: 
"το κέντρο ... κρατά μαζί μ10 ορ~σμένn φρασηκn ακολουθία" ( Crapanzano ο.π .. σ. 2 8). 
Όπως ο ίδ1ος ο Crapanzano επ10nμαίνε1 επ1καλούμενος το μεγάλο γλωσσολόγο τnς 
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Σχολriς τnς Πράγας. Roman Jakobson. "n δύναμn του [καθοδnγnτικού] κέντρου [του 

τοπωνυμfου στnν περfπτωσri μας] έγκεπα1 στnν 1κανότnτα του να προκαλεf τnν 
νομψοποf nσn τnς δ1κriς του κυρfαρχnς γλωσσ1κriς λεπουργfας: πλnροφορ1ακriς . 

συγκ1νnσ1ακriς. πραγματιστικriς. 01σθnτικriς ( Crapanzano ο.π .. Jakobson 1960. 198 7). 
Όπως έχε1 υποστnρfξε1 ο Bataille "τα 1ερά πράγματα καθ1ερώνοντα1 δ10 τnς οδύνnς 

τnς απώλε1ας" ( Bataille 19 7 1:28). Η μουσ1κri επανάλnψn του ονόματος του τόπου 
συμβάλλε1 στnν επανα-βfωσn τnς απώλε1ας σε π10 riπ1ες μορφές κ01 στnν εξ1δανfκευσn 

ι<α1 1εροποf nσn τnς πατρfδας που χάθnκε. με τον fδ10 τρόπο που συνnγορούν κα1 τα πολλά 

θρnσκευτικά προσκυνriματα στn Μ. Ασfα κατά τις δυο τελευταfες δεκαετfες . Απ' αυτri τnν 

άποψn. μουσ1κri . τοπωνύμ1α κα1 μνriμες αλλnλεπ1δρούν στnν 1εροποf nσn των τόπων τnς 

απώλε1ας. Όπως υποστnρfζουν σχετικά 01 Steνen Feld κ01 Keith Basso: 

Αισθnσε1ς του τόπου: το πεδlο που καλύπτεται εδώ περιλαμβάνει τn σχέσn 

τnς α!σθnσnς με τnν τοποθέτnσn ( emplacement) . Ο ι εμπειρικο{ και 
εκφρασηκο{ τρόποι με -τους οποfους φανταζόμαστε . νοσταλγούμε . 
διατnρούμε. θυμόμαστε . μιλούμε. ζούμε . αμφισβnτούμε και αγωνιζόμαστε για 

τους τόπους. και οι πολλαπλοf τρόποι με τους οποfους οι τόποι συνδέονται 

μετωνυμικά και μεταφορικά με τις ταυτότnτες ( Feld & Basso 1996:11 ) . 

01 ταυτότnτες δεν μεταβ1βάζοντ01 από τn μ1α γεν1ά στnν άλλn με ενσυνεfδnτες . 

π01δαγωγ1κές δ1αδ1κασfες που εξασφαλfζουν μ10 αντ1κεψεν1κri . αποστασ1οπο1nμένn 

σχέσn με το παρελθόν. Το fδ10 1σχύε1 κα1 στnν περfπτωσn των Μ1κρασ1ατών. στους 

οπΌfους n μουσ1κri αfσθnσn του τόπου κα1 τnς ταυτότnτας βασfζετα1 . με τα λόγ10 του Fis
cher. "σε δ1αδ1κασfες ανάλογες με τα όνεφα κ01 τις ψυχαναλυτικού χαρακτriρα 

μεταθέσε1ς" ( Fischer 198 6 : 19 5-6 ) . Απ' τn σκοπ1ά αυτri ακούσματα . τοπωνύμ10 κα1 
σκοποf που ανακαλούντα1 τελετουργ1κά σε πολύ δtαφορετικά κο1νων1κά πλαfσ1α. δεν 

αποτελούν απλές επαναλriψε1ς γνωστικού χαρακτriρα . αλλά αναβ1ώνουν σωματικές 

μνriμες μ~ας nθ1κriς παράδοσnς που δεν αναγνωρfστnκε πλriρως σ ' ένα εθν1κό. 'καθαρό' . 

εξυγ1αντ1κό περ1βάλλον. Απ' τn σκοπ1ά αυτri . τα τραγούδ1α εfν01 μ~κρά - μεγάλα 

φαντασ1ακά ταξfδ1α . προσκυνriματα στους τόπους κα1 στους χρόνους τnς καταστροφriς 

κα1 τnς απώλε1ας κ01 όχ1 τουρ1στικές δ1αδρομές στα λαογραφ1κά αξ10θέατα τnς 

μοντερν1κότnταξ. Όπως ο J. Berger έχε1 υποστnρfξε1. "ακόμα κ01 αν ο τραγουδ1στriς εfνα1 
αθώος. τα τραγούδ1α δεν εfνα~". 
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1 Για παράδειγμα n Μερλιέ. n ιδρύτρια του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. υποστriριξε 
ρnτά ότι το τραγούδι μετά το 192 2 αναδεικνύει "τnν τρ10χιλιετri παρουσ{α του Ελλnν10μού στn 
Μικρά Ασfα " (Μερλιέ Λογοθέτnς 19 7 4:18) . 

20 Herzfeld ( 198 2 ) . για παράδειγμα. σχολιάζοντας ένα σnμαντικό αριθμό λαογραφικών 
κειμένων. ανάμεσα στα οπο{α κε{μενα του Φωριέλ του Κοραri και του Ν . Πολfτn . υποστriριξε 

ότι τα τραγούδια αντιμετωπfστnκαν απ' τους συγγραφε{ς αυτούς ως εκφράσεις ελλnνικότnτας . 

αφού τα παρουσfασαν ως τεκμriρια συνέχειας με το μακρινό παρελθόν. 
1 Η διατύπωσn αυτri ανriκει στον Νικόλαο Πολfτn . τον 'πατέρα ' τnς ελλnνικriς λαογραφ{ας 

και αναφέρεται στις τυποποιnμένες μορφές προφορικού λόγου όπως δfστιχα . παροιμfες. 

μύθους που υπόκεινται σε επανάλnψn . 

~οπως υποστnρfζει ο Π. Κουνάδnς: "Πολύ λίγα τραγούδια μιλάνε γι ' αυτri καθ' εαυτri τnν 

καταστροφn . αλλά γενικότερα το κλίμα που αποδίδει το τραγούδι μετά το 1922. με 400-500 
αμανέδες που Βγαίνουν σε δίσκους και μιλάνε για θάνατο και θλίψn. φανερώνει μια 

κατάστασn. Στn Σμύρνn δεν πρέπει να είναι τόσοι πολλοί οι αμανέδες πριν τnν καταστροφri 

όσο γίνεται -εδώ κυρίαρχο στοιχείο για μια δεκαετfα! Όλοι οι σπουδαίοι τραγουδιστές 

τραγουδάνε αμανέδες . 'Ενα 99 % των αμανέδων είναι ένα μοιρολόι ". Περιοδικό Ντέφι. Ν. 18 
Νοεμ . - Δεκ. 199'3. 

1Από τnν τοποθεσία. http:/ / www.muspe.unibo.it/ period/ MA/ index/ number5/ holst/ holst_ O.html. 
6Ας δούμε πως σχολιάζει n Α. Παπάζογλου τn λογοκρ10ία του Μεταξά αναφερόμενn στο Β . 

Παπάζογλου: " ... Τ ριανταέξι τραγούδια μαζεμένα τάκοψε n λογοκρισία του Μεταξά . Οι δnμόσιοι 

υπάλλnλοι ... τα σκουλriκια που κάνουνε "το καθriκον τους" όχι μόνο στσι δικτατορίες. αλλά 

και τσι κατοχές ... και όταν ακόμα μας σφάζουν οι Γερμανο-ιταλοί ... του τα κόψανε γιατί δεν 
δέχτnκε ν' αλλάξει ούτε ένα λόγο ... ούτε ένα λόγο . Στον "μπατίρn" αυτός ο λόγος riταν όλο το 

νόnμα του τραγουδιού. Εκεί που λέει: "Ελεύθερος να ζriσω" του το σnμειώσανε να το σβriσει 

και να γράψει "χαρούμενος να ζriσω". Και μάλιστα το 'γραψε εκεί μπροστά τους .'Έτσι 

σαςαρέσει τους είπε. Του 'πανε "Ναι ... " 'Έ. εμένα έτσι δεν μ ' αρέσει ..... Γ. Παπάζογλου Τα χαϊρια 
μας εδώ' . εκδ. 'Επτάλοφος'. Αθriνα. 1986. σ. 54 . 

1 Για το θέμα του Όριενταλισμού' στnν Ελλάδα δες Alexiou 1986. και για τnν 

περιθωριοποίnσn του ρεμπέτικου τραγουδιού δες Cowan 199'3 . 
8Σχετικά με ζnτriματα προφορικότnτας και γραφriς δες: Bourdieu 19 7 7. Goody 19 7 7 & 

1987. Derrida 1974 & 1978. Haνelock 196'3 & 1986. Hoggart 1959. McLuhan 1962. Mid
dleton 1990. Ong 198 2. Zukerkandl 19 58. 

9 Για μια πιο αναλυτικri προσέγγ10n του όρου habitus δες Bourdieu 197 7. 
10 Προμετωπίδα στο Βιβλίο του Fabian 1990. 
11Το 'ΣΘν τnς Σμύρνnς το γιαγκίνι πουθενά δεν έχει γίνει ' αποτελεί ένα από τα πολλά 

τραγούδια που αναφέρονται στnν πυρκαγιά τnς Σμύρνnς . 
12 Με παρόμοιο τρόπο ο Β. Παπάζογλου φέρεται να έχει υποστnρίξει τα παρακάτω: 

"Ηγλεντούσαμε εμείς. Δε μοιρολογούσαμε . Δε γλεντούσαμε μόνο στους γάμους ri στσι γιορτές. 
Κάθε βράδυ γλέντι γινούντανε. Προ πάντων τα σπίτια που είχανε άντρες γλεντούσανε συνέχεια . 

Παίρνανε ένα μπουκάλι ούζο . κάνανε ένα μεζέ. κι άρχιζε το γλέντι . Στο κέφι μας διαφέραμε 

σα τn νύχτα με τn μέρα από τσι ντόπιοι. Εδώ για να γλεντriσουνε έπρεπε κάτι να συμβεf. Για 

να κερδlσουνε το ' εκλογές . για να βγε{. να κερδίσει ο Βουλευτriς ο δικός τους. Δnλαδri όλο το 

γλέντι τους ξεκινούσε απ' τn χαρά που νοιώθανε πως χάσανε οι άλλοι .. . Η πιο μεγάλn τους 
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ευχαρ!στnσn nτανε να πασαλε!Βουνε σκατά τσ1 πόρτες των χαμένων. Δεν nγλεντούσανε. γ1ατ{ 

θέλανε 01 1δ101 να τραγουδrlσουνε . Δεν τόχαν ανάγκn αυτό το πράγμα. Στα Βαφτ!σ10. στους 

γάμους . στα πανnγύρ1α και στσ1 γ1ορτές . λέγανε πως γλεντούσανε . αλλά ξέρε1ς η εννοούσανε: 

Εννοούσανε όη "φάγαμε τον περ!δρομο" . Συνδυάζανε τσ1 γ1ορτές με το φα{ όχ1 με το γλέντι ". 

Περιοδ1κό " Ντεφ~". Τεύχος 18. Νοέμβρnς/ Δεκέμβρnς 19 9 3. σελ 4 5. Απόσπασμα από το 
Βιβλ!ο του Γ. Παπάζογλου . Όνε!ρατα τnς άκαυτnς και τnς καμμένnς Σμύρνnς - Αγγέλα 

Παπάζογλου -Τα χαϊρ1α μας εδώ'. Με παρόμο10 τρόπο θέλοντας να με πειράξει ένας από τους 

μουσικούς που γνώρ1σα στον ' Αγ10 Δnμnτριο τnς Λnμνου μου έλεγε: · Γιατί εσείς οι Λnμνιοί δεν 

μπορείτε να τραγουδrfσετε όπως τραγουδάμε εμείς Γιώργο: Τι έγινε με τn φωνn σας. τnν 

κατάπιατε rf τι." 
11Τ ο τετράσηχο αυτό το άκουσα αρχ1κά από Μ1κρασιάτες στον Άγιο Δnμnτριο τnς Λrlμνου 

κα1 στnν συνέχε1α το διάβασα στο Β1Βλ10 του Γ. Παπάζογλου Τα χα'fρ1α μας εδώ'. 1986. 
Αθnνα . Επτάλοφος ΑΒΕΕ. 

1 'Στα τούρκικα ε!να1 'Keyif' και σnμα!νε ι πνευμαηκn κα1 σωμαηκn κατάστασn . πλrlρωσn . 

ευχαρ{στnσn . χαρά . Hugo Dictionary. Hugo's Language Books Ltd. 1989. Istanbul : FONO tesis
leri . 

15Τις ερμnνε!ες των παραπάνω λέξεων μπορε{ κανε!ς να ης αναζnτnσει σ ' οποιοδnποτε 

λεξ1κό τnς τουρκ1κn ς γλώσσας. 
16Το τραγούδ1 αυτό το άκουσα προς μεγάλn μου έκπλnξn από τnν Κουσκούσαινα. μια 

nλ1κιωμένn Μικρασιάησα στον Άγιο Δnμnτρ10 τnς Λnμνου. 
17 Δερβ!σσα1: μοναστικά τάγματα του Μωαμεθανισμού . σnμα{νει και πτωχός . ολ1γαρκnς 

( Μιρμ{ρογλου . 194 6: l 3). 
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Μέσα από τον τίτλο του άρθρου παραπέμπω σαφώς 

- τόσο θεωρnτικά και μεθοδολογικά. όσο και επι

στnμολογικά- στις τρέχουσες συζnτrίσεις στον τομέα 

τnς μουσικολογίας σχετικά με το ζrίτnμα τnς πολι

τικrίς των ταυτοτrίτων ( politics of identities J2. Ταυ

τόχρονα. προσεγγίζω τον κινnματογράφο ως έναν 

"τόπο .. ( locus) ποικίλων αναπαραστάσεων και δια

πραγματεύσεων. συχνά οριακών. Πιο συγκεκριμένα. 

παρουσιάζω τους τρόπους με τους οποίους n μουσι

κrί του κινnματογράφου συμ/3άλλει στον σχnματισμό 

και τnν προ/3ολrί τnς ταυτότnτας και τnς ετερότnτας 

στnν εθνικrί ( national) και τnν εθνοτικrί ( ethnic) 
τους έκφρασn. Μέσα από τnν παραδειγματικrί ανάλυ

σn μίας συγκεκριμένnς ταινίας περιγράφω διάφορες 

πτυχές τnς κινnματογραφικrίς μουσικrίς που - στο γε

νικότερο πλαίσιο του έργου - ενισχύουν τnν παραπά

νω διάστασn. Επιπλέον. προχωρώ σε μία κριτικrί δι

ερεύνnσn με αλλnγορικές προεκτάσεις. επιχειρώ

ντας να αναδείξω τις εσωτερικές. άδnλες αντιφάσεις 

και αμφισnμίες οι οποίες. με τn σειρά τους. ανατρέ

πουν τις στερεότυπες εθνικές κατασκευές στnν ται

νία αυτrί. 

Μουσικολογίο, οvθρωπολογίο 
κοι κιvημοτογρόφος 
Η προιτοιμοσίο' 

Σε θεωρnηκό επfπεδο n μουσ1κολογf α του κ1νn

ματογράφου ( fi1m musico1ogy) αποτελεf έναν κλά

δο στον ευρύτερο χώρο των μουσ1κολογ1κών κ01 

των κ1νnματογραφ1κών σπουδών σε πανεπ1στnμ1ακά 

τμnματα του εξωτερ1κού . ο οποfος κάνε~ τα πρώτα 

του Βnματα στnν ελλnν1κn ακαδnμαϊκn κο1νότnτα . 

Πρόκε~τ01 ουσ1ασηκά γ1α ένα δ~επ1στnμον1κό πεδf ο . 

που δανεfζετα1 τα εργαλεfα του από ης σπουδές 

κ1νnματογράφου ( fi1m studies) . τn μουσικολογfα 

( musico1ogy) . αλλά και τις πολιησμικές σπουδές 

( cu1tura1 studies) και έχει ως κεντρ1κό θέμα τn 

σχέσn τnς μουσ1κnς με τnν κινnματογραφικn ε~κόνα. 

ΙΙΙ 



01 τοποθετnσε1ς γύρω από το ζnτnμα αυτό εfνα1 πο1κfλες . άλλοτε ανηηθέμενες κ1 άλλοτε 

αλλnλοσυμπλnρούμενες: από τn νεομαρξ1σηκn κρπ1κn των Eisler κα1 Adorno ( 194 7) 
μέχρ1 τnν 10τορ1κn κω ωσθnηκn προσέγγ~σn του Prendergast ( 19 9 2 ) . από ης 

φα1νομενολογ1κές επισnμάνσεις του Kracauer ( 1960) και του Chion ( 1994) μέχρι τn 
σnμειωηκn και ψυχαναλυηκn ερμnνεfα τnς Gorbman ( 1987) και από ης ε1δολογ1κές 

αναλύσε1ς του Altrnan ( 1981) μέχρ1 τn φεμ1ν1σηκn οπηκn τnς Flinn ( 1992) . 
Από τnν άλλn μερ1ά. n ξεχωρ~στn επαφn που αναπτύσσουν 01 θεατές με τnν 

κ1νnματογραφ1κn τα1νfα κα1 τn μουσ1κn τnς δεν έχε1 1δ1αfτερα εξεταστεf μέχρ1 σnμερα. 

Τ ελευταfα πραγματοπο1εfτ01 μfα στροφn στn μελέτn τnς μουσ1κnς του κ1νnματογράφου 

προς ανθρωπολογ1κά ερευνnηκά μοντέλα . 01 προσπάθε1ες αυτές στnρfζοντα1 κα1 σε 

παλα1ότερα θεωρnηκά-μεθοδολογ1κά εργαλεf α. κ1νούντα1 όμως πω κοντά στn σφαf ρα τnς 

κρ1ηκnς ερμnνευηκnς. Χωρfς να περ1ορfζοντα1 στnν ανάλυσn περ1εχομένου ( content 
analysis) των τ01ν1ών. στοχεύουν στnν ανάδε1ξn των στο1χεf ων εκεfνων που 

δlαμορφώνουν το συγκεκρψένο κάθε φορά κ1νnματογραφ1κό nχnηκό τοπfο ( filrnic 
soundscape) . Με άλλα λόγ10. προσεγγfζουν τον κ1νnματογράφο κα1 τn μουσ1κn του όχι 
απλά σαν ένα κλειστό καλλπεχν1κό έργο . αλλά σαν ένα ανο1κτό πολπισμ1κό κεfμενο .' 

Αναδεικνύοντας τnν εππελεσηκότnτα ( perforrnatiνity) τnς μουσ1κnς-κ1νnματογραφ1κnς 

πρακηκnς . προβλnματικοποιούν τnν οπτικο-ακουστικn αναπαράστασn στον 

κ1νnματογράφο μέσα από τn σύγχρονn ανθρωπολογ1κn μαηά. Ασχολούντω με τρέχοντα 

ζnτnματα, όπως n δυηκn riγεμονfα. ο μετα-απο1κ1ακός λόγος. n παγκοσμ1οποf nσn. n 
δ~άχυσn κα1 n υβρ1δοποf nσn των ε~δών στnν κ1νnματογραφ1κn μουσ1κn .5 

· Η δ~ασύvδέσn τnς εθνομουσ1κολογf ας κα1 τnς ανθρωπολογf ας τnς μουσ1κnς με τον 
κ1νnματογράφο . εκτός από ης ε1δ1κές περ1πτώσε1ς των εθνομουσ1κολογ1κών τ01ν1ών 

τεκμnρfωσnς ( docurnentation filrns). γfνετ01 ολοένα κω εντονότερn. Με αφορμri . 

μάλιστα . ης ε~σnγnσε1ς των αντf στο1χων ομάδων εργασfας στα δlεθνn συνέδρ1α τnς 

Εθνομουσ1κολογ1κnς Εταφεfας ( Society for Ethnornusicology) . έχε1 αρχfσε1 να 

υ1οθετεfτα1 πλέον n εθνομουσ1κολογfα του κ1νnματογράφου ( filrn ethnornusicology) ως 
ένας νέος . δlακρπός κω ανερχόμενος κλάδος . ο οποfος βρf σκετα1 σε δ~αρκn συνομ1λfα 

τόσο με τn μουσ1κολογfα κα1 ης κινnματογραφ1κές σπουδές. όσο κα1 με ης επ1στnμες τnς 

οπτ1κnς ανθρωπολογfας ( νisua1 anthropology) κω τnς ανθρωπολογfας των μέσων 

( rnedia anthropology) .6 

Τ ουτότητο κοι ταύτιση 
Οι μιζίδις 

Το δfπτυχο "ταυτότnτα-ετερότnτα" ( identity-alterity) αποτελεf ένα θεωρnηκό σχnμα 

πολυσnμαντο . συμπλnρωμαηκό. συχνά αντ1φαηκό. κερμαησμένο και συγκεχυμένο . 

τουλάχ1στον στn σnμερ1νn εποχn. Με αφετnρfα τnν επ~στnμn τnς ψυχολογfας . δ~αχύθnκε 

σε όλο το φάσμα τnς σύγχρονnς ι<01νων1ολογ1κnς. ανθρωπολογ1κnς κα1 φ1λοσοφ1κriς 
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ερμnνεfας των φαινομένων. Η ταυτότnτα συνδέεται ειδικότερα με τις έννοιες του ''Εαυτού" 

και τnς "υποκειμενικότnτας" και χρnσιμοποιεfται για να δώσει απάντnσn στο σύνnθες 

ερώτnμα προσδιορισμού τnς προσωπικnς παρουσfας και υπόστασnς . Τις περισσότερες 

φορές . πάντως. ο ορισμός του Εαυτού περικλεfει ταυτόχρονα και έναν ορι σμό του Άλλου 

n μfα δ1άκρ1σn σε αντιδιαστολι1 με τον Άλλο . υποδnλώνοντας κυρ fως όχ1 τnν ομο1ότnτα . 

αλλά τn δ1αφορετικότnτα. Αυτό για τους παραδοσ1ακούς θεωρnτι κούς επ1σnμαfνει μfα 

ενδιάθετn αντfθεσn στον όρο. Γ10 τους μεταμοντέρνους αποτελεf τnν εγγενn αμφ1σnμfα 

του: Εαυτός και Άλλος ως μf α δισυπόστατn οντότnτα . 

Τ1ς τελευταfες δεκαετfες ( με τnν επανεμφάν10n τnς φαινομενολογfας . τnν εf σοδο τnς 

σnμε1ωτικnς και τn συμΒολι1 τnς πολιτ1σμ1κnς ιφιτ1κnς στnν ανθρωπολογfα) n συζnτnσn 
περf τnς πολ1τικnς των ταυτοτnτων δ1εξάγεται - κατά κύριο λόγο - στο πεδfο των μετα

απο1κ10κών σπουδών ( post-co1onia1 studies) . Ο Homi Bhabha. επnρεασμένος από τn 
διδασκαλfα του Foucau1t. εμβαθύνει στnν κριτικn του Edward Said σχετικά με τον 

οριενταλισμό . προτεfνοντας νέα κριτnρια ανάλυσnς. Ο Bhabha ( 1994) δfνει ιδ~αfτερn 

βαρύτnτα τόσο στn φαινομενολογικn παρουσfα . όσο και στn γνωσ ιολογικn κατασκευn τnς 

διαφοράς ( difference) και τnς διαφορετικότnτας ( diνersity) . που ακολούθως οδnγούν 

στnν αfσθnσn τnς ταύτισnς ( identification) και τον σχnματισμό τnς ταυτότnτας ( identi
ty) .8 

Στον τομέα τnς μουσ ι κολογfας του κινnματογράφου . n Anahid Kassabian ( 2001) 
προσφέρει ένα διαφορετικό πλαfσιο μελέτnς με τn χρnσn μεθόδων που ενισχύουν τον 

ρόλο του κοινού σε σχέσn με τnν κινnματογραφικn μουσικn . Διακρfνει δύο επιμέρους 

εfδn ταύτισnς ( identification) των θεατών με τn μουσικn του κινnματογράφου: α) τnν 
"ταύτισn αφομοfωσnς" ( assimi1ating identification) . κατά τnν οποfα το κοινό συνδέεται 
με τn μουσικn μέσω μfας αυστnρά ελεγχόμενnς κατάστασnς και Β) τnν "ταύτισn σχέσnς" 

( affi1iating identification). κατά τnν οποfα το κοινό προσλαμβάνει τn μουσικn μέσω μfας 
ανοικτnς . υποκειμενικnς . προκύπτουσας διαδικασfας . Η "ταύτισn αφομοfωσnς" οδnγεf. 

κατά τnν Kassabian. στnν αναπαραγωγn όψεων τnς κυρfαρχnς . nγεμονικnς ιδεολογfας και 

κουλτούρας . ενώ. από τnν άλλn . n ··ταύτισn σχέσnς" ενισχύει τn δnμιουργfα πολύμορφων 
και ιδιαfτερων καταστάσεων εμπειρf ας. 

Επιπλέον. n Kassabian υποστnρfζει ότι n πρωτότυπn κινnματογραφικn μουσικn 

υπόκρουσn ( background score) ενεργεf αφομοιωτικά. ενώ αντfθετα n επένδυσn που 
βασfζεται στn συλΑογn προϋπάρχουσας μουσικnς ( compi1ation score) λειτουργεf 

συσχετιστικά. Η πρώτn περfπτωσn αφορά κυρfως στn μουσικn υστερο-ρομαντικού και 

νεοκλασικού ύφους. όπως αυτn έχει διαμορφωθεf μέσα από τnν εξάπλωσn και τnν 

επικράτnσn τnς χολιγουντιανnς κινnματογραφικnς παράδοσnς . ενώ στn δεύτερn 
εντάσσονται τα διάφορα λαϊκά/ δnμοφιλι1 τραγούδια ( popu 1ar songs) . χωρf ς Βέβαια 

αυτός ο διαχωρισμός να εfναι απόλυτος. 
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Ταυτότητα, αναπαράσταση και ιπιτίλιση 
Τα κυρίως 

Δεv rίθελα v' ακούσω μουσικrί αvατολίτικn. 
Ούτε vα Βάλω CD v' ακούσω τίποτα. 

Ήθελα vα προχωρrίσω έτσι μόvn μου. 

Σχόλ10 τnς Ευανθfας Ρεμπούτσ1κα 

γ1α τον τρόπο προετοψασfας 

κ01 σύνθεσnς τnς μουσ1κriς τnς τ01νfας. 

Σύμφωνα με τnν προσέγγ1σn του Bhabha ( 1994) . n σταθερn κω επαναλαμβανόμενn 
απόδοσn τnς πραγμαηκότnτας εfνα1 μfα δράσn με 1δεολογ1κό. άρα πολ1ηκό (με τnν 

ευρύτερn έννο~α του όρου) υπόβαθρο. Με άλλα λόγω. τα στερεότυπα αποτελούν κω 
πο1nηκές ( κατασκευασηκές) κω νομψοπο1nηκές ( ρnτορ1κές) εκφράσε1ς τnς 

nγεμον1κnς κουλτούρας. Από τnν άλλn μερ1ά. 01 ταυτότnτες ( εfτε προσωπ1κές εfτε 

συλλογ1κές) δεν μπορούν να συνδεθούν με τυπ1κές . προκατασκευασμένες κω 

αν1στορ1κές ανηλrlψε1ς κω συμπερ1φορές. αφού βρfσκοντω συνεχώς σε μfα ενδ1άμεσn . 

ορ1ακn . υβρ1δ1κn κατάστασn . άλλοτε αντ1παραηθέμενες κω άλλοτε συνδ~αλεγόμενες 

( Bhabha 1994. 1995 κω 1998). 
Ο Homi Bhabha ( 1990 J κω ο Benedict Anderson ( 198 3) . μ1λώντας αντfστο1χα για 

τn 'Όυμβολικn δύναμn " κα1 γ~α τn "φαντασ~ακn συγκρότnσn" των εθν1κών κω των 

εθνοηκών ταυτοτnτων. μετατοπfζουν το ζnτnμα στο επfπεδο τnς αφnγnσnς ( narration): 
από τnν παράστασn στnν αναπαράστασn κω από τnν αναπαράστασn στnν επιτέλεσn . Ο 

κ1νnματογράφος ως αφnγnμαηκό μέσο εfνα1 ένα πολιησμ1κό μόρφωμα με σnμαντ1κn 

αναπαρασταηκn κω επιτελεσηκn 1σχύ . που Βοnθά στn δ1αμόρφωσn κω διάδοσn 

ταυτοηκών στερεότυπων.9 01 δ~αδικασfες παραγωγnς στα μέσα μαζ1κnς επ1κο1νωνfας και. 
ε1δ1κότερα . 01 κ1νnματογραφικές αναπαραστάσε1ς οδnγούν συχνά στnν υιοθέτnσn 

στερεοτυπικών κατασκευών ως ενός άμεσου κω ανεπιτnδευτου τρόπου δ~αχεf ρισnς των 

οπτικοακουσηκών πλnροφορ1ών (Arya 2003: 249). Ο Lutz Koepnick (2000: 41) 
σnμειώνει επιπλέον όη "οι κυρfαρχες δυηκές 1δέες περf ταυτότnτας εfνω αναπόσπαστα 

συνδεδεμένες με τn μοντέρνα προνομ~ακn μεταχεf ρ~σn τnς όρασnς ως τnς πρωταρχ1κnς 

πnγnς εμπεφfας κα1 γνώσnς κω. κατά συνέπε~α. στnρfζοντα1 σε μεγάλο Βαθμό στn 

μεταφορικn γλώσσα τnς εικόνας κω τnς οπτ1κnς αναπαρασταηκότnτας". 

Στο παράδε1γμα που εξετάζω. n συγκεκρψένn κινnματογραφικn ταινfα αποτελεf 

αφnγnμαηκά έναν αμφfπλευρο "τόπο" ( locus J συνάντnσnς: ένα αfθριο συνομ1λfας 

ανάμεσα στο παρόν κω το παρελθόν. ανάμεσα στον Εαυτό κω τον Άλλο. Αλλά και 

αντfστροφα . n έννοια του "τόπου " βρfσκετα1 στο επfκεντρο τnς τα1νfας κα1 έχει τριπλn 

ερμnνεfα : πραγμαησηκn (ο τόπος ως βfωμα τnς καθnμερινότnτας) . συμβολ1κn (ο τόπος 
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ως θέατρο αναμετρnσεων) και φαντασηκn (ο τόπος ως υπερβαηκn σχέσn) .10 Συνδέεται 

στενά με τον παράγοντα "χρόνο" μέσω τnς αφnγnμαηκnς πλοκnς. κυρίως με τn χρnσn 

του f1ash-back. Ο τοπ1κός και ο χρον1κός άξονας στnν τα1νία δ1αχέοντα1 σκόπψα. 

μεταβάλλοντα~ συνεχώς κα1 ανατρέπουν τnν κλασ1κn δομn τnς γραμμ1κnς εξ10τόρnσnς . 

δnμ1ουργώντας σχεδόν ταυτόχρονα μία αίσθnσn συνύπαρξnς. αλλά κα1 απομάκρυνσnς 

Εαυτού κα1 Άλλου . 

Τα επψέρους στο1χεία τnς τα1νίας αναφοράς (όπως. γ~α παράδε1γμα . n ατμοσφαφ1κn 
φωτογραφία. τα υπερβολ1κά οπηκά εφέ. n σ~νεμασκόπ προβολn και . βεβαίως . n υβρ1δ1κn 
μουσ1κn υπόκρουσn) συμβάλλουν στnν παραπάνω σηλ1σηκn κα1 ουσ10λογ1κn επ1λογn . 

Νέα ερωτnματα . όμως. προκύπτουν σε μία προσπάθε1α . όπως θα έλεγε ο Steνen Caton 
( 1999) . " κρ1ηκnς κα1 δ~αλεκηκnς παρέμβασnς" στnν ταινία. Είνα1 . άραγε . σης 

προθέσε1ς τnς ταινίας να εξ1σορροπnσε1 μεταξύ των αντίρροπων δυνάμεων που n ίδ1α 
επ1καλείτα1 : Μπορεί.να κ1νnθεί ανάμεσα τους : Πο1ες είνα1 01 αποστάσε1ς που τnρεί και πο1α 
n στάσn που παίρνε~ : Πόσο ξεκάθαρες είναι αυτές : Πώς. τελ1κά. αυτοαναφείτα1 n τα1νία : 

Πο1α είνα1 n θέσn τnς μουσ1κnς στn δ1αδ1κασία αυτn κα1 πώς εντάσσεται n τα1νία κα1 n 
μουσ1κn τnς στο σύγχρονο παγκοσμ1οπο1nμένο κ1νnματογραφ1κό σύστnμα: 

Τ ουτότnτο και ολλnγορίο 
Το γλυκό 

Στο κείμενό μου προτάσσω μία αλλnγορ1κn ανάγνωσn με 1δ10ίτερn έμφασn στnν 

κινnματογραφ1κn μουσ1κn . αλλά και με προεκτάσε1ς κα1 σης υπόλο1πες δ1αστάσε1ς τnς 

τα1νίας . Ο Steνen Caton ( 1999: 15) . ορμώμενος από ης επ1στnμολογ1κές αναζnτnσε1ς 
τnς μεταμοντέρνας ανθρωπολογίας . τnς πολπ1σμ1κnς κρ1ηκnς των C1ifford και Marcus 
( 1986) κα1 του μετα-απο1κ1ακού λόγου των Said ( 19 7 8) και Bhabha ( 1994) . 
αναφέρε1 χαρακτnρ1σηκά: 'Τα έργα τnς πολπ1σηκnς β~ομnχανίας . από τn μία μερ1ά. 

κατασκευάζουν αναπαραστάσε1ς τnς πραγμαηκότnτας που προωθούν συγκεκρψένες 

σχέσε1ς εξουσίας ενώ . από τnν άλλn . υποκρύπτουν εσωτερ1κές δ10λεκηκές αρνnσε1ς των 

αναπαραστάσεων αυτών. ρnτές n άρρnτες . συνε1δnτές n ασυνείδnτες . 01 οποίες 

υπονομεύουν είτε λογ1κά είτε εφων1κά και αλλnγορ1κά το ευρύτερο κυρ1αρχ1κό τους 

πλαίσ10". Η θέσn του Caton μπορεί να εφαρμοστεί κα1 στnν παρούσα περίπτωσn . 

Η μουσ1κn στη συγκεκρψένn τα1νία φαίνετα 1 όη προσπαθεί να συνταφ1άξε1 στο1χεία 

έτερων παραδόσεων. βρίσκοντας κο1νούς μεταξύ τους τόπους . Όμως. n δ~αφοροποίnσn 
ανάμεσα στn μουσ1κn. που συμβολίζε1 τnν ελλnν1κn και τnν τουρκ1κn κουλτούρα . 

προβάλλεται ως ένα από τα βασ1κά χαρακτnρ1σηκά τnς τα1νίας . 11 Επ1πλέον. 01 συμβάσε1ς 
τnς μουσ1κnς συχνά κ1νούνται παράλλnλα με ης αποχρώσε1ς τnς φωτογραφίας. Και . 

ΒέΒ01α . n δ~απραγμάτευσn των ορίων των πολ1ησμ1κών ταυτοτnτων στnν τα1νία 

εππυγχάνετα1 όχ1 μόνο οπτ1κά και ακουσηκά. αλλά και γευσηκά! Τελ1κά. μέσω τnς 

01σθnτnρ10κnς αντ1'λnψnς αποδίδεται στnν Κωνσταντ1νούπολn μία εξωηκn. αλλά 
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ταυτόχρονα και άγρ1α ατμόσφαιρα. Εfναι n 'Άλλn Πόλn". Πόλn μυστnρ1ώδnς . αλλόκοτn . 

μαγικn. 

Σύμφωνα με τnν επ1κο1νων10λογ1κn θεωρfα . 01 θεατές μετέχουν ενεργά ( σωμαηκά 
κα1 νοnηκά) στnν πρόσλnψn τnς ταινfας . Στnν παρούσα περfπτωσn n μουσικn δεν περνά 
απαρατnρnτn στο κο1νό . όπως θα ~σχυρfζονταν κάποιο~ από τους αναλυτές του κλασικού 

χολιγουντιανού κ1νnματογράφου. 11 Μολονόη n μουσικn τnς ταινfας εfναι κατά βάσn μn

διnγnηκn ( non-diegetic). αφού κ1νεfτα1 σχεδόν ολοκλnρωηκά ως υπόκρουσn ( back
ground) εκτός του φαντασηκού κόσμου τnς αφnγnσnς. ουσ1ασηκά νοnματοδοτεf τnν 

ταινfα στο σύνολό τnς σε ένα μετα-επfπεδο . Ενδεικηκn . επfσnς . εfνα1 n απουσfα 

τραγουδισηκών μορφών. Από τα δύο τραγούδ1α που υπάρχουν στο soundtrack. ένα στα 
ελλnν1κά κι ένα στα τουρκικά. κανένα δεν παρουσ1άζεται ολοκλnρωμένο στnν τ01νfα. 11 

Ίσως γ1ατf n αποκαλυπτ1κn σχέσn του λόγου με τn μουσ1κn. n παρασταηκότnτα του 
στfχου. n δυναμικn του κειμένου κ01 n εξουσf α τnς γλώσσας ανακινούν - με διαφορεηκό 

τρόπο για τον κάθε θεατn - ης μνnμες κα1 ης εμπεφfες από το παρελθόν στο παρόν. 14 

Επ1στρέφω στον Homi Bhabha κ01 στον προσδ1ορ1σμό του Εαυτού κ01 του Άλλου μέσα 
από τn συνθnκn τnς απο1κ1ο κραηκnς και τnς μετα-απο1κ1οιφαηκnς εποχnς . Η σχέσn 

αυτn για τον Bhabha ( 1994: 85-92) στnρfζεται στον δυηκό μιμnησμό ( mirnicry) . στnν 
επιθυμf α γ~α έναν καθαγιασμένο κα1 αναγνωρf σιμο Άλλο: τον Άλλο ως ένα έτερο 

υποκεfμενο που εfν01 σχεδόν. αλλά όχι ακρ1βώς. fδιο με τον Εαυτό. Αυτό καταδε1κνύε1 όη 

ο nγεμονικός λόγος του μιμnησμού εfν01 κατασκευασμένος γύρω από μfα αμφισnμfα . 

αφού υφfστατα1 ταυτόχρονα και ως υπερβολrl. αλλά κ01 ως αυτοδέσμευσn. καθώς 

προσπαθεf να 1κανοπο1nσε1 ης ανεκπλrlρωτες επιθυμfες του. 15 

Η μουσ1κn στnν ταινfα βασfζετα1 σε απλές δομές. Δεν υπάρχει ανάπτυξn των 

μελωδικών γραμμών. ούτε επιτnδευμένn αρμονικn υποστnριξn . Περιορfζεται σε 

ενορχnστρωηκές παραλλαγές των fδιων μοτfβων. 01 οποfες προβάλλονται με μfα 

υποτυπώδn διαλογικn συμμετρfα. μfα μουσικn κανονικοποfnσn . Τα σολισηκά όργανα ( n 
πολfηκn λύρα. το κανονάκι. το νέι κα1 το μπουζούκι) συνταφ1άζονται. αλλά και 

αντ1δ1αστέλλονται με τnν πλnθωρικn υφn τnς κλασικnς δυηκnς ορχnστρας. 16 Συνδέονται 

με συγκεκριμένες εικόνες. πρόσωπα και καταστάσεις και μεταφέρουν μαζf τους εθνοηκά 

~διότυπους. υβριδικούς και . αρκετά συχνά. διφορούμενους συμβολισμούς. Αυτό 

επισnμαfνεται επfσnς και σης θρnσκευηκές αντιθέσεις που διαφαfνονται: n εικόνα του 
μουεζfνn αντιπαραβάλλεται με . αυτn του χρισηανού ~ερέα. ενώ. από τnν άλλn . οι 

μουσουλμανικές προσευχές συνδυάζονται με τους βυζαντινούς ψαλμούς. Βέβαια. δεν 

λεfπουν και τα χολ1γουντ1ανnς προέλευσnς μουσ1κά-1<1νnματογραφ1κά κλ1σέ. όπως το 

λεγόμενο "stinger". ένα μουσικό sforzando που επεξnγεf με δραμαηκό τρόπο ης σηγμές 
τnς ξαφνικnς σκnνικnς έντασnς. παραλλnλfζοντας εικόνα και μουσικn και 

επιβεβαιώνοντας συχνά τn διάστασn των δύο πλευρών στο δfπολο Εαυτός!Αλλος. 11 

Κεντρικn θέσn τnς φεμ1ν1σηκnς προσέγγισnς στον κινnματογράφο αποτελεf ότι το 

κάθε φύλο ( gender) αντιμετωπfζεται με διαφορεηκό τρόπο. Κατά κύρ10 λόγο 01 άντρες 
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θεωρούνται τα υποκείμενα τnς δράσnς . ενώ 01 γυναίκες τα αντ1κείμενα. Η Linda Williams 
( 1989: χi), ως υποστnρίκτρ1α τnς φεμ1ν1σηκnς οπηκnς σης κ1νnματογραφ1κές σπουδές. 
ασκεί έντονn κρ1ηκn σης πορνογραφικές ταινίες . εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο 

παρουσιάζουν τn γυναικεία φύσn στnν οθόνn. Παράλλnλα. όμως, ομολογεί όη για 

διάφορους λόγους "δ~ασκεδάζει" με ορισμένες σκnνές και απόψεις των ταινιών αυτών. 

Πώς εξnγείτα1 αυτn n φαινομενικn αντίθεσn : 

Σχεηκά με τnν προnγούμενn παρατnρnσn . χρειάζεται να σταθώ σε ένα 

χαρακτnρισηκό σnμείο : στον "σαγnνευηκό " χορό τnς μιιφnς τουρκάλας. Μέσα από ης 

δύο σκnνές τnς ταινίας. όπου το κοριτσάκι χορεύει. φανερώνεται ο Άλλος ως θnλυκn 

οvτότnτα. Πέρα από τον αμφίσnμο ρόλο του στο δίπολο "καλός-κακός". ο Άλλος παίρνει 

και τn μορφn τnς γυναίκας στο ζεύγος "αρσεν1κό-θnλυκό". Έτσι . ο Ανατολίτnς Άλλος 

ωραιοποιείται και φετιχοποιείται: χάνοντας τnν υποκειμενικότnτά του. μετατρέπεται σε 

αντικείμενο nδονοβλεψίας ( νoyeurism) του δυηκού Εαυτού. 18 

Η μουσικn τnς ταινίας μπορεί να διαβαστεί ακόμα και ως αλλnγορία του τρόπου με 

τον οποίο οι πιανίστες "έντυναν" μουσικά ης πρώτες Βωβές κινnματογραφικές ταινίες 19 n 
και με άλλους εναλλακηκούς τρόπους: ως πρόθεσn δnμιουργίας μίας αποκλε1σηκά 

φαvτασιακnς ταύησnς με το Άλλο (ένα είδος "μουσικού τουρισμού" ). ως προμnνυμα n 
αποκρυστάλλωσn νέων στερεοτυπικών καταστάσεων. ως αναπαραγωγn. ενδυνάμωσn n 
υπενθύμισn υφιστάμενων συμβάσεων n ως ερμnνεία και επαναπροσδ1ορισμός τnς σχέσnς 
Εαυτού!Αλλου . 10 

Τ ουτότnτο και πογκοσμιοποίnσn 
Το σιρβίρισμο 

Ο ανθρωπολόγος Steνen Caton ( 1999: 19-20) διερευνά τον κινnματογράφο τόσο 

από άποψn περιεχομένου και μορφnς, όσο και σε ευρύτερο πλαίσιο . ανάγοντάς τον στο 

επίπεδο μίας ιδ~αίτερnς πολιτισμικnς πρακτικnς ( cu1tura1 practice). Επ1πλέον. 

υποστnρίζε1 ότι n ερμnνεία του ι<ινnματογραφικού κειμένου από τον θεατn είναι μία 

πολύπλοκn δlαδιιωσία. Αποτελεί ένα είδος επιτέλεσnς ( performance) . που περικλείει ό ,τι 

κατασκευάζει n ίδια n ταινία. ό,τι δnμιουργεί το κοινό και ό.η συντίθεται κατά τn μεταξύ 
τους διάδρασn ( interaction). Επίσnς. αναγνωρίζε1 δύο διαφορετικούς τρόπους 

συνάντnσnς του ~εατn με τnν ταινία . τnν "πρόσλnψn" ( reception) και τnν "ανάγνωσn " 

( reading) , οι οποίο1 ης περισσότερες φορές παρουσ1άζονται αλλnλοσυνδεόμενο1. Ο 

Caton ( 1999: 15-16) αναρωηέται γιατί οι κριτικοί του κινnματογράφου προτιμούν να 
εκφράζονται απόλυτα ( θεηκά n αρνnηκά) προς μία ταινία και φοβούνται να τnρnσουν 
μία ενδιάμεσn στάσn . εάν πραγμαηκά επιθυμούν να μείνουν πιστοί στις αξίες τnς 

πολυπολιησμ1κότnτας. αλλά και να διατnρnσουν ταυτόχρονα τnν ευαισθnσία τους, όσον 

αφορά στnν πολιησμικn αναπαράστασn του Άλλου. 01 εμπορικές ταινίες τυγχάνουν 

συνnθως πλαηάς απnχnσnς κατά τnν πρόσλnψn τους από τn μεριά του κοινού. ενώ 
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αντ1θετα αποδοκιμάζοντα1 κατά τnν ανάγνωσn τους από τους κρπ1κούς. Μfα π10 σύνθετn 

τοποθέτnσn απέναντ1 σε αυτές δεν σnμαfνε1 απαραfτnτα ούτε εναρμόνισn ούτε όμως κα1 

αποκnρυξn!21 

01 θεωρnηκοf του μεταμοντερνισμού Frederic Jarneson ( 1991) και Linda Hucheon 
( 1989) . τnς μαρξισηκnς και τnς φεμ1νισηκnς παράδοσnς αντfστοιχα . αναφέροντα1 στn 

"νοσταλγfα" ως μfα από ης βασικές συνθnκες τnς μεταμοντέρνας κατάστασnς . αλλά κα1 

σης "ταινfες νοσταλγfας" ( nostalgia filrns) ως επακόλουθο του σύγχρονου τρόπου 

δnμ1ουργfας στον κινnματογράφο. Εfναι χαρακτnρισηκό όη τα τελευταfα χρόνια στnν 

ελλnνικn κ1νnματογραφfα διαφαfνεται μfα τάσn παραγωγnς ανάλογων ταιν1ών που 

ανατρέχουν νοσταλγικά στο παρελθόν: από το παλαιότερο Τέλος Εποχrίς ( Κόκκ1νος 
1994) μέχρ1 τnν Πίσω Πόρτα (Τσεμπερόπουλος 2000) και από το Peppermint 

( Καπάκας 199 9 ) μέχρ1 ης πρόσφατες Νύφες ( Βούλγαρnς 2 Ο Ο 4 ) . 
Η Karil Flinn ( 199 2). στον χώρο τnς μουσ1κnς-κινnματογραφικnς ανάλυσnς. έχει nδn 

αναφερθεf στον τρόπο με τον οποfο n μουσ1κn συμβάλλε1 στnν ιστορ1κn . νοσταλγικn . 

μελοδραμαηκn κα1 ουτοπ1κn αναπαράστασn του παρελθόντος σης αμερικάνικες και ης 

γερμαν1κές ταινfες. Στο συγκεκριμένο έργο n νοσταλγfα και το μελόδραμα υπερτονfζονται 
μουσ1κά μέσω δ1άφορων διακειμεν1κών αναφορών που συσχετfζουν τnν ταινfα με άλλες 

παλαιότερες ( ελλnν1κές n ξένες). Η χρnσn του μαντολfνου . του ακορντεόν του τσέλου κα1 

του π1άνου. καθώς και τnς ομάδας των εγχόρδων τnς συμφων1κnς συντεfνουν προς αυτn 

τnν κατεύθυνσn. Επf σnς . στnν ταινfα εfναι δ1άχυτn μf α ατμόσφαιρα αναστοχασηκn κα1 

αυτοβιογραφ1κn . n οποf α υποστnρfζετα1 nχnηκά από τnν αφnγnσn του fδ1ου του 

σκnνοθέτn. Ε1δ1κά στnν προτελευταfα σκnνn (στον σταθμό). ο σκnνοθέτnς ταυτfζεται με 

τον nρωα και παρακαλεf τnν αγαπnμένn του να μnν γυρfσε1 πfσω τnς. Αν τον κοπάξε1 . n 
εικόνα αυτn θα μεfνε1 μέσα του ως υπόσχεσn . Τι ειρωνεfα! Κατά Βάθος. αυτό που κάνε1 ο 

fδ1ος σε όλn τnν ταινfα εfναι να κοπάζε1 διαρκώς προς τα πfσω. 

Η ΠΙΟ σnμαντ1κn ιδιαπερότnτα του μεταμοντέρνου συστnματος εfναι fσως n ενδ1άθετn 
αμφισnμfα του. Ένα από τα παράδοξα τnς παγκόσμ1ας συνθnκnς τnς εποχnς μας εfναι n 
ταυτόχρονn εμφάν1σn εσωτερ1κών αντιθεηκών τάσεων. Για παράδειγμα. από τn μfα 

πλευρά. n παγκοσμιοποf nσn των 01κονομ1κών κα1 των πολ1ησμικών διαδ1κασ1ών 

δnμ1ουργεf έναν ενοπο1nμένο καταναλωησμό και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωnς. Από τnν 

άλλn . όμως. 01 fδ1ες δ10δ1κασfες φαfνεται να θρυμματfζονται μέσα από τnν αναγέννnσn 

των τοπικών. εθνικών. πολπισμ1κ~ν και άλλων διαφορών τόσο ανάμεσα σε γεωπολιηκές 

ομάδες . όσο και στο εσωτερικό αυτών. δnμιουργώντας καινοφανn μορφώματα. 21 θα 

προσπαθnσω να σκ1αγραφnσω ό.η απέμεινε γ1α τnν ανάλυσn τnς ταινfας. 23 

- Ο Τάσος Μπουλμέτnς γεννnθnκε στnν Κωνσταντινούπολn. Μέχρι πρόσφατα εργάζονταν 
σχεδόν αποκλε1σηκά ως σκnνοθέτnς διαφnμισnς. Η ταινfα αυτn αποτελεf μόλις τn 

δεύτερn μεγάλου μnκους κινnματογραφ1κn δnμιουργfα του . αλλά κα1 μfα μεγάλn 

εισπρακηκn επιτυχfα. αφού ξεπέρασε τα 1.600.000 εισπnρ1α πανελλαδικά. 

- Ο Γιώργος Χωραφάς ζε1 μόνιμα στn Γ αλλfα και δραστnρ1οποιεfται καλλπεχνικά σε 
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δ1εθνείς παραγωγές. Έχε1 σπουδάσε1 κ1νnματογράφο στο UCLA Από τον Αύγουστο του 
2 00 5 είνα1 πρόεδρος του Δ1εθνούς Φεσηβάλ Κ1νnματογράφου τnς θεσσαλονίκnς. 
- Η Ευανθία Ρεμπούτσ1κα έχε1 1δ1αfτερn εμπεφία στnν τnλεόρασn κυρίως μέσα από 

γνωστές σεφές. ης οποίες επενδύε1 μουσ1κά. 

- 01 σολίστες των παραδοσ1ακών οργάνων. που συμμετέχουν στn μουσ1κn τnς τα1νίας . 

θεωρούντα1 από τους νεότερους δεξ1οτέχνες του είδους κ01 κ1νούντα1 στους χώρους τnς 

έντεχνnς . τnς νεοπαραδοσ1ακnς κα1 τnς έθν1κ μουσ1κnς . 

- Η nχογράφnσn τnς μουσ1κnς τnς τα1νίας έγ1νε με τn συμφων1κn ορχnστρα τnς 

Ραδ1οφωνίας τnς Βουλγαρfας . 01 βουλγάρ1κες ορχnστρες κα1 χορωδίες έχουν συχνές 

συνεργασίες στον ελλnν1κό χώρο. 

- Στο soundtrack τnς τα1νίας περ1έχοντ01 στnν πλnρn τους μορφn δύο τραγούδ1α. ένα στα 
τούρκ1κα κα1 ένα στα ελλnν1κά . Τα ερμnνεύουν δύο δnμοφ1λεfς τραγουδίστρ1ες : n Dilek 
Kots κ01 n Νατάσα _θεοδωρίδου . 

- Το 2003 n τωνία συμμετείχε στο 440 Δ1εθνές Φεσηβάλ Κ1νnματογράφου τnς 

θεσσαλονίκnς κα1 έλαβε τελ1κά 1 Ο βραβεία κ01 δ1ακρίσε1ς ( καλύτερnς τωνίας . 

σκnνοθεσίας. σεναρίου . φωτογραφίας . σκnνογραφίας. μουσ1κnς . nχου . μοντάζ. κοινού κ01 

τεχν1κnς αρηότnτας). 

-Τα ε1δ1κά οπηκά εφέ τnς τα1νfας φτάνουν τα 18 λεπτά. Εfν01 n πρώτn ελλnν1κn τα1νία με 
εφέ τόσο μεγάλnς δ1άρκε1ας. 

- Η τα1νία παρουσ1άστnκε σε περ1σσότερες από 36 χώρες. Η δ1ανομn τnς στnν Τουρκία 

είχε προγραμμαηστεί εξαρχnς. Τελ1κά . προβλr1θnκε μόνο στο πλαfσ10 ενός 

κ1νnματογραφ1κού φεσηβάλ. 

- Τα τελευταία χρόν10 στnν ελλnν1κn τnλεόρασn προ βάλλοντα~ σεφές 01 οποίες 

αναφέροντα1 στn γεπον1κn χώρα. καθώς κα1 σης πο1κfλων μορφών σχέσε~ς μεταξύ 

Ελλάδας κ01 Τουρκίας (Τα Σύνορα τnς Αγάπnς. Mn μου Λες Αντίο. Στnν Καρδιά τnς Πόλnς. 

Στα Βάθn τnς Ανατολrfς. Αρχιπέλαγος. Τα Παιδιά τnς Νιό8nς. Η Λίμνn των Στεναγμών 

κ.λπ. ) . 

- Κατά τα δ1εθνn πρότυπα. n τα1νία κυκλοφόρnσε κα1 σε ε1δ1κn έκδοσn δ1πλού DVD. 
- Η Village. εταφεία παραγωγnς τnς τα1νίας . εfν01 κ01 n 1δ1οκτnτρ1α των ομώνυμων mul-
tipleχ κ1νnματογραφ1κών 01θουσών. 

- Στον τίτλο τnς τα1νίας n πρώτn λέξn είνα1 σκόπψα γραμμένn με κεφαλαία γράμματα. 
έτσ1 ώστε να συγχέετα1 το "πολίηκn" με το "πολπ1κn ". 

- Κα1 γ1α όσους δι:ισκολεύοντα1 να "τnν χωνέψουν". n τωνία γυρ ίστnκε με τnν ευγεν1κn 

χορnγία τnς Coca-Cola! 
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1 θα nθελα να ευχαρ1στnσω τn Μαρία Ζουμπούλn . τn Σίσσυ Θεοδοσίου κα1 τον Παναγ1ώτn 
Πούλο γlα τn δlοργάνωσn τnς nμερίδας "Μουσ1κn . 'Ηχος κ01 Τόπος" από το Τ μnμα Λαϊκnς κα1 
Παραδοσ1ακnς Μουσ1κnς του ΤΕΙ Ηπείρου στnν Άρτα τον Ιούν10 του 2 Ο Ο 5. όπως επίσnς κ01 
τον καθnγnτn του Τ μnματος Μουσ1κών Σπουδών του Πανεπ1στnμίου Αθnνών Παύλο Κάβουρα 
γlα τ1ς χρnσψες επ1σnμάνσε1ς του στn διαμόρφωσn του παρόντος κεψένου. 

1 Π10 συγκεκρψένα Βλέπε τα Β1Βλία Stokes 1994. Radano κ01 Bohlman 2000. Conne11 και 
Gibson 200'3. 

101 υπότιτλοι των επψέρους τμnμάτων του άρθρου αντ1στο1χούν στις ενότnτες τnς τα1νίας. 
4 Βλ. κ01 το υπό δnμοσίευσn κείμενό μου γlα τn μουσ1κn στnν κ1νnματογραφ1κn σάτιρα. 
1 Ενδε1κτικά αναφέρω ορισμένες από τις πιο πρόσφατες μελέτες: Smith 1998. Tuohy 

1999. Wojcik κ01 Knight 2001. Brophy 2001 κ01 Inglis 200'3. 
6 Η οπτικn ανθρωπολογία. σύμφωνα με τον Marcus Banks ( 2001 ) . καλύπτει δύο ε1δ1κούς 

τομείς δράσnς του ευρύτερου επ1στnμον1κού πεδίου τnς πολιτ1σμ1κnς ανθρωπολογίας : α) "τnν 
εικονογραφικn qναπαράστασn των πολιτισμικών φ01νομένων" κ01 β) "τn χρnσn των οπτικών 
μέσων για τnν παραγωγn κα1 τn μεταβίβασn τnς ανθρωπολογικnς γνώσnς". Τnν άποψn αυτn . 
n οποία στnρίζεται στnν προγεν{στερn διδασιωλία του Sol Worth ( 1981) περ ί 
"ανθρωπολογίας τnς οπτικnς επ1κο1νωνίας" ( anthropology of νisua] communication) κα1 n 
οποία λαμβάνει υπόψn τnς τnν επιτελεστικn ( performatiνe) διάστασn των οπτικών μέσων. 
ακολουθεί κ01 ο Jay Ruby ( 2 00 Ο). Από τnν άλλn μερ1ά. n ανθρωπολογία των μέσων ( media 
anthropology) ξεκίνnσε να αναπτύσσετ01 στους κόλπους τnς πολιτ1σμ1κnς ανθρωπολογίας 
μετά τον Β ' Παγκόσμ10 Πόλεμο . Από τn δεκαετία του '80. όμως. 01 ανθρωπολόγοι άρχ1σαν να 
ασχολούντ01 συστnματικότερα με τα μέσα ( media) ως φορείς πολιτισμικών πρακτικών στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Αναδιαμορφώνοντας τn σχέσn τους τόσο με τον εθνογραφικό χρόνο 
όσο κ01 με τον εθνογραφικό τόπο . έστρεψαν το ενδιαφέρον τους προς εναλλακτικές 
επιστnμολογικές προσεγγίσε1ς.'Ετσ1. κατά τους Ginsburg. Abu-Lughod και Larkin ( 2002: '3 ). 
μέσα από τn συγκεκρψένn 1στορ1κn και θεωρnτικn σύμπτωσn - τnν κρίσn κ01 τον 
επαναπροσδ1ορ1σμό τnς ανθρωπολογικnς θεωρίας κα ι μεθοδολογίας στις δεκαετίες του '80 
κ01 του '90 - ανέκυψε ο επ1στnμον1κός τομέας τnς ανθρωπολογίας των μέσων. Βασ1κός 
στόχος τnς παραμένε1 n μελέτn τnς διαδικασίας διαμόρφωσnς ταυτοτnτων με τnν επίδρασn 
των μέσων μαζικnς επικοινωνίας κ01 n ιωτανόnσn των πρακτικών κατασκευnς των διαφόρων 
πολιτισμικών αναπαραστάσεων σε ιωθnμερινές αλλά κ01 σε εξαιρετικές περιστάσεις ( Dickey 
1997) . 

101 μετα-απο1κ1ακές σπουδές εμφανlστnκαν αρχικά στn συγιφιτικn λογοτεχνlα κ01 στn 
συνέχε1α στnν 1στορ1κn κ01 τnν ανθρωπολογι κn προσέγγισn κατά τn δεκαετlα του '6 0. με τ1ς 
απαρχές τnς ανεξαρτnτοποlnσnς των χωρών του λεγόμενου ·τρίτου Κόσμου " από τους 
δυτ1κούς κατακτnτές . Οι υποστnρ1κτές του μετα-αποικιακού λόγου ( post-colonial discourse) . 
με κυριότερους εκπρόσωπους τους Edward Said κ01 Homi Bhabha. τάσσονται διαλεκτικά 
απέναντι στο σύστnμα ιδεών του δυτικού τρόπου σκέψnς . αντίλnψnς και κοσμοθεωρiας και 
ασκούν δρψεiα κριτικn στnν κυρ1αΡ,χ1 κn κα1 θεωρούμενn αυθεντικn στάσn των δυτικών 
επιστnμόνων ( βλ. ενδεικτικά Said 19 7 8 και Bhabha 1994) . 01 μετα-απο1κ1ακές σπουδές δεν 
συγκροτούν αυτόνομο επ1στnμον1κό κλάδο. υποδnλώνουν παρόλα αυτά μ{α αλλαγn στον 
προσανατολισμό των κο1νων1κών κ01 των ανθρωπιστικών επιστnμών. μiα στρατnγ1κn 
διαφορετικnς κεψενικnς ανάγνωσnς . μiα προσπάθεια ανάδειξnς και επαναπροσδιορισμού τnς 
προβλnματικnς του δυτικού παραδεiγματος . Κ1νούντα1 κυρiως στn σφαiρα του "πολιτικού" κ01 
του "ιδεολογικού" κ01 συνδέουν τις 01σθnτ1κές κ01 τ1ς ευρύτερες πολιτισμικές πρακτικές με 
τnν έννοια τnς " nγεμονlας" ( hegemony) . όπως αυτn αναπτύχθnκε από τους φιλοσόφους Louis 
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Althusser 1<01 Antonio Gramsci. καθώς και από τους θεωρnτ1κούς τnς Βρεταν1κnς Σχολιlς 
Πολ1ησμ1κών Σπουδών ( British School of Cultural Studies) . 

8 Βλ. επίσnς Brah 1992. McLaren 1994. Bhabha 1995. Hall και Gay 1996. 
9Σχεηκά με τα ζnτnματα τnς αναπαράστασnς και τnς επηέλεσnς τnς μουσ1κnς ως 

πρακηκnς και ως επ1στnμον1κού λόγου στn σύγχρονn εθνομουσ1κολογία Βλ. Barz και Cooley 
1997 και Ι<άΒουρας 2003. Γ~α κρη1κές προσεγγίσε1ς τnς αναπαράστασnς στον τομέα τnς 
πολη10μ1κnς ανθρωπολογίας Βλ. Marcus και Fischer 1986. Clifford και Marcus 1986. καθώς 
και Clifford 1988. Στον χώρο των κ1νnματογραφ1κών σπουδών Βλ. κυρίως Nichols 1981. 
Burnett 1995 1<01 Caton 1999. 

10 Γ10 μία ψυχο-φαινομενολογ1κn προσέγγ1σn τnς κ1νnματογραφ1κnς ταινίας με αναφορές 
στο μοντέλο "φανταστ1κό-συμΒολ1κό-πραγματ1κό" ( imaginary-symbolic-real) του Jaques 
Lacan Βλ. Sobchacl< 1992. 

11 Γ10 ης συμΒάσε1ς σύμφωνα με τ1ς οποίες υπογραμμ ίζετα1 μουσ1κά n εθν1κn και n 
εθνοηκn δ1αφορεηκότnτα στον κ1νnματογράφο ( σης ταινίες μυθοπλασίας 1<01 στα κ1νούμενα 
σχέδ~α) . n Gwendolyn Audrey Foster ( 2 003: 51 ) αναφέρε1 όη. με αφετnρία το παράδε1γμα 
του Hollywood. χρnσιμοπο1ούνται σε ευρεία κλίμακα συγκεκριμένα θέματα προκειμένου να 
αναπαραστnσουν και να δ10φοροπο1nσουν τον δυτικό Εαυτό και τον ανατολίτn Άλλο. 

11 Η Claudia Gorbman. θεωρnηκός τnς 1<ινnματογραφικnς μουσικnς που έχει επnρεάσει σε 
σnμαντικό Βαθμό τn μουσικn-κινnματογραφικn ανάλυσn. είναι από τους υποστnρ11σές τnς 
άποψnς αυτnς. Η Gorbman ( 198 7) χρnσιμοποιεί ένα πρότυπο μοντέλο σnμειολογικnς και 
ψυχαναλυτικnς προσέγγισnς στn Βάσn των εκάστοτε κινnματογραφικών. μουσικών και 
ποληισμικών κωδ!κων. Πιο συγκεκριμένα. ανάλογα με τn σχέσn τnς με τnν εικόνα. διακρίνει 
τnν 1<ινnματογραφ1κn μουσικn σε: α) "διnγnηκn" ( diegetic) . μουσικn που προέρχεται από 
μία πnγn n οποία αποτελεί μέρος τnς κινnματογραφικnς αφnγnσnς . Β) "μn-διnγnτικn" ( non
diegetic) . μουσικn που περιέχεται στο nχnτικό αλλά όχι στο αφnγnμαηκό πλαίσ10 τnς ταινίας 
και γ) "μετα-διnγnηκn" ( meta-diegetic) . μουσ1κn που αναφέρεται σε διαφορεηκό από το 
κύριο αφnγnμαηκό πλαίσ10 τnς ταινίας. Για μία κρηικn θεώρnσn των προτάσεων τnς Gorb
man Βλέπε Smith 1996. 

11 Παραθέτω τα περιεχόμενα του CD με τα κομμάηα τnς Ευανθίας Ρεμπούτσικα για τnν 
ταινία. καθώς επίσnς τους στίχους των δύο τραγουδιών που περ1έχονται στο CD και είνα1 
γραμμένο1 από τον ίδ10 τον σκnνοθέτn-σεναρ1ογράφο. 

1. Kadikoy - Χαλκnδών 
2. Sirkeci · Ο σταθμός 
3. Baharat. tarς:in νe buse - Μπαχάρι. κανέλλα κα ι φ1λί 

4. Σύμπαν 

5. 01 φίλο~ του παππού 
6. Οσμάν Μπέ n 

7. ς:arci - Η α.vορά 

8. Στο πατάρι 

9. Στα λψάν~α ανάψανε φωτ~ές 

1 Ο. Επιστροφri 
1 1.'Αρωμα κανέλλας 

12 . Η Παναγία n Βαλουκλ1ώτ~σσα 
1 3. Ο χορός τnς Αϊσέ 
14. Η ομπρέλα του Βόσπορου 
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1 5. Χασάπικο 64 
16. Μια λάμψn στο Βόσπορο 

Baharat, tarηin ve buse - Μπαχάρι, κοvι'λλο και φιλί 

Bir tutam baharatla gittin 
ς;arsi iς;inde bir golge 
Ve yollarima tuz serdin 
Seni bulayim gizlilerde 

Baharat. tarς;in νe buse 
Τ aνanarasinda sakli tarife 
Ay isigi νe Bogaziς;i yalniz 
Ο fener bizim ς;ocukluk askimz 

Beni biraktigin ο gece 
Seni aradim gizlilerde 
Bir tutam baharata kandim 
Ben aciyi tattim seninle 

Πες μου τι ζnτάς 

Στους σταθμούς που αγάπnσες 

Ό".τι κι αν σου πουν 

Οι πυξίδες δείχνουν πάντα τον Βοριά 

Αν δεν προδοθείς 

Απ' τα χνάρια που άφnσες 

Δεν θα λυτρωθείς 

Αν γυρίζεις στα λnμέρια τnς πλnγnς 

Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές 

Σου δείχνουνε το χθες. θες δε θες 

Στα λιμάνια των φάρων οι ριπές 

Ανάψανε φωτιές. αχ μnν κλαις 

Με μια χούφτα μπαχάρι έφυγες 

Μες τnν αγορά μια σκιά 

Και αλάτι στο δρόμο μου έριχνες 

Να σε Βρω στα κρυφά 

Μπαχάρι. κανέλλα και φιλί 

Στο πατάρι είναι κρυμμένn n συνταγn 
Το φως του φεγγαριού και ο Βόσπορος είναι μόνα 

Το φανάρι είναι n παιδικn μας αγάπn 

Εκείνn τnν Βραδιά που με άφnσες 

Σε έψαξα στα κρυφά 

Πείσθnκα από μια χούφτα μπαχάρι 

Γεύτnκα πικρό πόνο με σένα 

Στο λιμόvιο οvόψοvι φωτιές 

Αν χαθείς ξανά 

Στnς καρδιάς τον μαχαλά 

Κάπου εκεί κοντά 

Μεθυσμένn περιμένει μια σκιά 

Βάλσαμο γλυκό 

θα ' μαι δίπλα σου εγώ 

Χάρτnς που διψώ 

Το μελάνι τnς πορείας σου να πιω 

1 ' Γ10 τn σnμασία του στίχου στn λαϊκn -δnμοφ1λri μουσ1κri ( popular music) βλ. ης σχεηκές 
αναλύσε1ς στα Horner και Swiss 1999. καθώς κα1 Moore 2003 . 

110 Eleftheriotis ( 2001 : 4 7-6 7Ί αναπτύσσε1 τn μετα-απο1κ1ακri θεωρία του Homi Bhabha 
κα1 τnν εφαρμόζε1 στnν ανάλυσn τρ1ών τ01ν1ών του ευρωπαϊκού κ1νnματογράφου. 

16 01 βασ1κοί συντελεστές τnς μουσ1κriς. όπως σnμε1ώνονται στο CD με το soundtrack τnς 
ταινίας . είναι οι ακόλουθο~: Ευανθία Ρεμπούτσικα ( σύνθεσn και ενορχnστρωσn) . Boris 
Spassoν ( δ1εύθυνσn ορχriστρας) . Σωκράτnς Σ1νόπουλος ( πολίηκn λύρα κα1 λάφτα). Χρriστος 
Τ σ~αμούλnς ( νέι και ούη) . Πάνος Δnμ nτρακόπουλος ( κανονάκ1). Πέτρος Κούρτnς 
( κρουστά). Βαγγέλnς Καρfπnς (κρουστά) . Γ1ώργος Κοντογ1άννnς (μπουζούκι και κιθάρα) . 
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Θόδωρος Κοτεπάνος (πιάνο) . Χρnστος Τερζnς ( κλασικn κιθάρα) και Τάσος Ζώnς 
( κοντραμπάσο) . 

1 7Γ1α τn λειτουργικn χρnσn του "stinger" Βλ. Gorbman 1987: 88-89. 
18 Βλ. επίσnς και Mulνey 197 5. 
19 Στις περισσότερες περιπτώσεις του Βωβού κινnματογράφου ένας ταλαντούχος πιανίστας 

προσπαθούσε να συνταφ1άξε1 τις εικόνες με τn μουσικn. Η μουσικn αυτn . όμως . n οποία είχε 
προσωπικό χαρακτnρα n είχε nδn συνδεθεί με άλλα συμφραζόμενα. θεωρούνταν ανεπαρκnς . 
γιατί εμπλέκονταν στn δράσn τnς ταινίας αποπροσανατολίζοντας τους θεατές . Για να 
αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες . 01 κ1νnματογραφ1κές εταιρείες διέθεταν έτοιμες 
παρτιτούρες για τn μουσικn συνοδεία των ταινιών τους . Παρείχαν καταλόγους στους οποίους 
είχαν συγκεντρώσει και ταξ1νομnσε1 διάφορα δnμοφ1λι1 μουσικά κομμάτια. Πολλές από τις 
κατnγορίες αυτές είχαν ονομασίες εθνο-προσδιοριστικές με Βάσn τα μουσικά και τα ευρύτερα 
αισθnτικά και κοινωνικά στερεότυπα τnς εποχnς. π.χ. 'Ίνδ1άν1κn". "ανατολίτικn ". " μεξ1κάν1κn ". 

"1σπαν1κn". "παρ1ζ1άν1κn" μουσικn. Για περισσότερες λεπτομέρειες Βλ. Beeman 1981. όπως 
και Prendergast 1992: 3-18. 

1 ΙJ'Οπως αvαφέρονται στο Born και Hesmondhalgh 2000: 35-36. 
1 rΕχε1 ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετnθεί λεπτομερέστερα ο ξεχωριστός τρόπος με τον 

οποίο ο κάθε θεατnς αντιλαμβάνεται μία συγκεκρψένn ταινία και ειδικότερα τn μουσικn τnς. 
Στn συνέχεια. παρουσιάζω επιλεγμένα σχόλια από ανθρώπους που παρακολούθnσαν τnν 
ταινία στις κ1νnματογραφ1κές αίθουσες . Οι απόψεις αυτές εμφανίζονται σε σχετικn ιστοσελίδα 
διαδικτυακού χώρου για κ1νnματογραφ1κές συζnτnσεις. Για ευνόnτους λόγους δεν 
αναφέρονται τα ονόματα των θεατών που εκθέτουν τις εμπειρίες και τις ερμnνείες τους. 
Από το πρώτο λεπτό χόθnκα μέσα στnν οθόνn και ένιωσα ότι rfμουν κι εγώ μέρος τnς ταινίας. 
Έκλαψα. γέλασα και όταν rfρθε το τέλος το μόνο που rfθελα rfταν να τnν ξαναδώ. 
Οι Έλλnνες σκnνοθέτες μάλλον έτειναν να ξεχάσουν ότι n καλύτερn συvταγrf για μια ταινία 
είναι μια όμορφn πραγματικότnτα με λίγn δόσn παραμυθιού. 
Κριτικrf δεν μπορείς να κάνεις όταν μετράει το συναίσθnμα. Μετά το "Σινεμά ο Παράδεισος " 
του Τορνατόρε rfρθε μια ... γευστικrf συγκίνnσn να με κάνει να ( ξανα) δακρύσω. Ο ελλnνισμός 
ξυπvόει συναίσθnμα και όvτε να εξnγrfσεις στο γιο μου το δάκρυ που είδε στο πρόσωπό μου. 
Είναι μια ταινία του τόπου μας. τnς Ανατολrfς. 
Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από τις άλλες ταινίες. Ίσως αυτrf n επιτυχία να σnμαίνει τnν 
επιστροφrf στον ελλnνικό κινnματογρόφο! Φαγnτό. μυρωδιές. αναμνrfσεις. στιγμές. μέρn που 
κάποιοι έχουν ξεχάσει rf κάποιοι δεν γνωρίζουν! Μια ταινία πικόvτικn για όλα τα γούστα. για 
όλες τις εθνικότnτες. Δεν θίγει κανέναν. 
Είναι μια ταινία όλλnς εποχrfς που δεν πρέπει να χάσετε! 
Χειρίζεται αριστοτεχνικό τnν πολιτικrf. τους πρόσφυγες. τnν Ελλάδα που ονειρεύονταν. τnν 
Ελλάδα που γνώρισαν μετά το διωγμό. τον χαρακτnρισμό τους ως 'Τούρκους" από τους 
"αδελφούς " τους. το τραύμα του διωγμού του 1 9 2 2 που ακόμα πονάει. τn διπλωματία των 
ελλnνο-τουρκικών σχέσεων. Και πολλό-πολλό άλλα που ζούμε καθnμερινό αλλά δεν τα 
αvτιλαμΒανόμαστε! θέλω να τnν ξαναδώ για να μπορέσω να καταλόΒω όλες τις κρυφές τnς 
πτυχές. 

Δεν θα γράψω δικό μου λόγια αλλά κάτι που είπε μια κυρία σε δnμοσιογρόφο Βγαίνοντας από 
μια αίθουσα: ''Απέκτnσα μνrfμες από γεγονότα που δεν έζnσα ". Αυτό τα λέει όλα νομίζω. 
Απλό υπέροχn! Tn συστrfνω ανεπιφύλακτα. Η μουσικrf τnς Ρεμπούτσικα μαγευτικrf. 
Εξυπnρετεί τα '[λλnνικό συμφέροντα " με άριστο τρόπο. Η μουσικrf όχι απλώς vτύνει τnν ταινία 

αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τnς. 
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Υπέροχn μουσικrί. φοΒερές ερμnνείες και μια μαγευτικrί πόλn συνθέτουν τn συνταγrί τnς 
επιτυχίας. Τα συναισθrίματα που δnμιουργεί αυτrί n ταινία είναι συγκίνnσn και νοσταλγία και 
αφrίνει τις καλύτερες εντυπώσεις ... 
Πραγματικό. rίταν n καλύτερn ελλnνικrί ταινία που έχω δει. Όποιος νιώθει Έλλnνας και είναι 
έστω και λίγο πατριώτnς. θα συγκινnθεί και θα δακρύσει σε αρκετές στιγμές τnς ταινίας. Η 
σκnνrί στο σταθμό του τρένου και ο μονόλογος του πατέρα μιλούν μέσα στnν ψυχrί κάθε 
Έλλnνα και μας θυμίζουν πόσο δικές μας είναι οι αλύτρωτες πατρίδες! Επίσnς. θυμίζει στον 
τnλεθεατrί λίγα από τα εγκλrίματα και τn ΒαρΒαρότnτα του τουρκικού κρότους. για να 
θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Πέρα από το εθνικό ζrίτnμα. που για μένα 
κυριόρχnσε. πρέπει να πω ότι n ταινία πέτυχε να παρουσιάσει και τον αγvό έρωτα μεταξύ δυο 
παιδιών που συνεχίστnκε κι όταν ξανασυναντrίθnκαν ως μεγάλοι. Επίσnς. παρουσιόστnκαν 
ωραία οι σκnνές με τις γυναίκες. τnν οικογένεια. τις νοοτροπίες. τα rίθn και τα έθιμα εκείνnς 
τnς εποχrίς. Η επιλογrί των nθοποιών και οι ερμnνείες αυτών rίταν άριστες. Τέλος. n μουσικrί 
επένδυσn rίταν καθnλωτικrί και στnν κυριολεξία υπέΒαλε τον τnλεθεατrί. ενώ τα ειδικό εφέ 
αποτελούν μια πολύ καλrί αρχrί για τn χώρα μας. Συγχαρnτrίρια σε όλους συντελεστές! 
Φαίνεται τελικό ότι ο ελλnνιι<ός κινnματογρόφος πετυχαίνει μόνο όταν ξαναγυρνά στις ρίζες 
του κι όταν ακουμπά τις πατροπαράδοτες αξίες και ιδανικό του Ελλnνισμού. Αποδεικνύεται 
ότι και σrίμερα αυτό είναι επίκαιρο. 
Μια ιστορία χαμένnς αγόπnς. σε σκnνικό παραμυθιού. με άρωμα μπαχαρικών. 
Νομίζω ότι θα περάσουν αρκετό χρόνια για να ξαναδούμε ταινία που να μας συγκινrίσει τόσο 
πολύ. που να τnν ζrίσουμε τόσο πολύ και. κυρίως. να είναι τόσο ζωντανrί. Για κάποιους που 
έχουν ζrίσει τnν ιστορία. που έφυγαν από τον έναν τόπο και επέστρεψαν πίσω στnν Πατρίδα. 
για ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό στον τόπο που μεγάλωσαν και για όσους δεν έζnσαν τέτοιες 
στιγμές n ταινία τους ζωντάνεψε τις μνrίμες. Δεν θα rίταν καθόλου παράξενο να ΒραΒευτεί με 
το /Οσιωρ καλύτερnς ταιvίας. 

Από τις πιο λυρικές νοσταλγικές και συνάμα τόσο σύγχρονες ταινίες. 
Είναι απόλυτα συγκινnτικrί. με Βαθιά νοrίματα. με απίστευτn φωτογραφία. Όταν Βγαίνεις από 
τnν αίθουσα είσαι σχεδόν μαγεμένος!!! Συγχαρnτrίρια σε όλους ... Είμαι πλέον f an του Γιώργου 
Χωραφό!!! 

11 Η περίπτωσn τnς "woΓld music" αποτελεί ένα αντίστοιχο αντικείμενο προβλnματισμού 
στον χώρο τnς εθνομουσικολογίας. Αντίθετα. ο όρος "world cinema" έχει χρnσιμοποιnθεί 
ελάχιστα στις κινnματογραφικές σπουδές για να περιγράψει παρεμφερn πολιτισμικά 
μορφώματα με αυτά τnς "woΓld music". Για τn σχέσn ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες βλ. 
Turegano 2002. 

11 Οι κυριότερο~ συντελεστές τnς τα1νίας είν01 01 ακόλουθοι : Τάσος Μπουλμέτnς (σενάριο
σκnνοθεσία). Τ άκnς Ζερβουλάκος ( διεύθυνσn φωτογραφίας) . Ευανθία Ρεμπούτσικα 
( μουσ1κn). Γιώργος Μαυροψαρίδnς (μοντάζ). Όλγα Λεοντιάδου ( σκnνογραφία). Δnμnτρnς 
Αθανασόπουλος ( nχολnψία). Γιάννnς Γ εωργαρίου κ01 Φίλ1ππος Μαρμούτας (ειδικά εφέ). Vil
lage Roadshow Productions Hell,as. Smallridge Επενδύσεις ΜΕΠΕ. Ελλnνικό Κέντρο 
Κ1νnματογράφου. Filmnet. Cinegram SA. Π. Παπάζογλου ΑΕ. Τάσος Μπουλμέτnς. ANS Interna
tional και MC2 Productions ( παραγωγn). Επίσnς. παίρνουν μέρος οι nθοποιοί: Γιώργος 
Χωραφάς. Ιεροκλriς Μιχαnλίδnς. Ρένια Λουϊζίδου . Στέλ1ος Μά1νας . Tamer Karadagli . Basak 
Kϋklϋkaya. Τάσος Μπαντnς. Οδυσσέας Παπασπnλιόπουλος. Μάρκος Οσσέ. θόδωροςΈξαρχος. 
Κωνσταντ{να Μιχαnλίδου . Κάκια Παναγιώτου. θέμις Πάνου. Έρσn Μαλικένζου . Μαρ{να 
Καλογnρου. Μ~χάλnς Γιαννάτος. Ηλlας Ζερβός. Αθnνόδωρος Προύσαλnς κ.ά. 

ΜΟΥΣΙΙ<Η \ 
ΗΧΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ 124 



Βιβλιογροφίο 

Altman. Rick (επψ . ) . 1981 . Genre: The Musica/. Λονδίνο : Routledge 8. Kegan Paul. 
Anderson. Benedict. 1981. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism. Λονδ ίνο : Verso. 
Arya. Chanakya. 2ΟΟ1 . An Introduction to Film Studies. Λονδίνο κ01 Νέα Υ όρκn: Rout
ledge. 
Banl<s. Marcus.· 2ΟΟ1. Visual Methods in Social Research. Λονδίνο : Sage. 
Barz. Gregory Ε. κ01 Timothy J. Cooley ( επψ . ) . 19 9 7. Shadows in the Field: New Per
spectives for Fieldwork in Ethnomusicology. Νέα Υόρκn κα1 Οξφόρδn : Oxford Uniνersity 
Press. 
Beeman. William Ο . 1981. 'The Use of Music in Popular Film: East and West". Society for 
Visual Anthropology Newsletter 4 ( 2) : 8-11. 
Bhabha. Homi κ.- 199 8. "Culture's in Between". Στο: Daνid Bennett ( επψ . ) . Multicultural 
States: Rethinking Difference and Identity. Λονδίνο κα1 Νέα Υ όρκn: Routledge. 2 9-16. 
___ .. 1995. "(ultural Diνersity and Cultural Differences". Στο: Bill Ashcroft. Helen Tif
fin κ01 Gareth Griffiths ( επψ . ) . The Post-Colonial Studies Reader. Λονδίνο κα1 Νέα Υόρκn: 
Routledge. 206-209. 
___ .. 1994. The Location of Cu/ture. Λονδίνο 1<01 Νέα Υόρκn : Routledge. 
Bhabha. Homi Κ. ( επψ.). 1990. Nation and Narration. Λονδίνο κ01 Νέα Υόρκn: Rout
ledge. 
Born. Georgina κ01 Daνid Hesmondhalgh ( επψ.) . 2 Ο 00. Western Music and its Others: 
Difference. Representation and Appropriation in Music. Μπέρκλεϊ κ01 Λονδίνο: Uniνersity 

of California Press. 
Brah. Aνtar. 1992. 'Όifference. Diνersity and Differentiation". Στο: James Donald κα1 Ali 
Rattansi ( επψ . ). "Race ·: Culture and Difference. Λονδίνο : Sage. 14 0-14 4. 
Brophy. Philip ( επψ . ) . 2ΟΟ1 . Cinesonic: Experiencing the Soundtrack. Σίδνεϊ: Australian 
Film Teleνision 8. Radio School. 
Burnett. Ron. 1995. Cultures of Vision: Images. Media and the Imaginary. Μπλούμ1νγκτον: 

Indiana Uniνersity Press. 
Caton. Steνen C. 1999. "Lawrence of Arabia ·: Α Film's Anthropology. Μπέρκλεϊ. Λος 
Άντζελες κα1 Λονδίνο: Uniνersity of Calif ornia Press. 
Chion. Michel. 1994. Audio-vision: Sound on Screen ( μτφρ.: Claudia Gorbman). Νέα 
Υόρκn : Columbia Uniνersity Press. 
Cliff ord. James: 19 8 8. The Predicament of Culture: Τ wentieth Century Ethnography. Li
terature and Art. Κέψπρπζ κα1 Λονδίνο: Harνard Uniνersity Press. 
Clifford. James κ01 George Ε. Marcus ( επψ . ). 1986. Writing Cu/ture: The Poetics and Pol
itics of Ethnography. Μπέρκλεϊ. Λος Άντζελες και Λονδίνο: Uniνersity of California Press. 
Connell. John κ01 Chris Gibson. 2001 . Soundtracks: Popular Music. Identity and Place. 
Λονδ ίνο κ01 Νέα Υόρκn : Routledge. 
Dicl<ey, Sara. 199 7. 'Άnthropology and Its Contributions to Studies of Mass Media". Inter-

ΗΧΟΣ & / J ΜΟΥΣΙΚΗ / Ι r- ι ·-
ΤΟΠΟΣ L.,.ι / 



national Social Science Journal 153: 414 -4 2 7. 
Eisler. Hanns κα1 Theodor W. Adorno. 194 7. Composing for the Films. Νέα Υόρκn: 
Oxford Uniνersity Press. 
E1eftheriotis. Dimitris. 2001. Popular Cinemas of Europe: Studies of Texts. Contexts and 
Frameworks. Νέα Υόρκn κα1 Λονδίνο: Continuum. 
Flinn. Cary1. 19 9 2. Strains of Utopia: Gender. Nostalgia and Hollywood Film Music. 
Πρίνστον: Princeton Uniνersity Press. 
Foster. Gwendolyn Α. 2 00 3. Performing Whiteness: Postmodern Re/ Constructions in the 
Cinema. Νέα Υόρκn: State Uniνersity of New York Press. 
Ginsburg. Faye D .. Li1a Abu-Lughod κα~ Brian Larkin. 2002. 'Ίntroduction " . Στο: Faye Ο. 
Ginsburg. Li1a Abu-Lughod κα~ Brian Larkin ( επψ.) . Media Worlds: Anthropology on New 
Terrain. Μπέρκλεϊ. Λος Άντζελες κα~ Λονδίνο: Uniνersity of California Press. 1-3 6. 
Gorbman. C1audia. 198 7. Unheard Melodies: Narratiνe Film Music. Μπλούμ1νγκτον: Indi
ana Uniνersity Press. 
Ha11 . Stuart κα1 Pau1 du Gay ( επψ . ). 1996. Questions of Cultural Identity. Λονδίνο: Sage. 
Horner. Bruce κα~ Thomas Swiss ( επψ . ). 1999. Key Terms in Popular Music and Culture. 
Οξφόρδn: B1ackwe11. 
Hutcheon. Linda. 1989. The Politics of Postmodernism. Λονδίνο κα~ Νέα Υόρκn: Rout-
1edge. 
Inglis. Ian ( επψ.) . 2003. Popular Music and Film. Λονδίνο: Wa11f1ower. 
Jameson. Frederic. 1991. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. 
Λονδίνο: Verso. 
Kassabian. Anahid. 2ΟΟ1. Hearing Film: Tracking Identifications in Contemporaιy Ho/ly
wood Film Music. Νέα Υόρκn κα1 Λονδίνο: Rout1edge. 
Koepnick. Lutz. 2000. "Consuming the Other: Identity, A1terity and Contemporary German 
Cinema". Camera Obscura 15 ( 2): 41 -7 3. 
Kracauer. Siegfried. 1960. Theoιy of Film: The Redemption of Physical Reality. Οξφόρδn: 
Oxf ord Uniνersity Press. 
Marcus. George Ε. κα~ Michae1 Μ. J. Fischer. 1986. Anthropology as Cultural Critique: An 
Experimental Moment in the Human Sciences. Σ~κάγο κα~ Λονδίνο: Uniνersity of Chicago 
Press. 
McLaren. Peter. 1994. "Mu1ticu1tura1ism and the Postmodern Critique: Toward a Peda
gogy of Resistance and Τ ransformation". Στο: Henry Α. Giroux κα1 Peter McLaren ( επψ.) . 
Between Borders: Pedagogy and the Politics of Cultural Studies. Λονδίνο κα~ Νέα Υόρκn: 
Routledge. 19 2-22 2. 
Moore. Allan F. ( επψ.). 2003. Analyzing Popular Music. Κέψπρπζ: Cambridge Uniνersi 
ty Press. 
Mulνey, Laura. 19 7 5. "Visua1 P1easure and Narratiνe Cinema". Screen 16 ( 3): 6-18. 
Nicho1s. Bill. 19 81. Ideology and the Image: Social Representation in the Cinema and 
Other Media. Μπλούμ1νγκτον: Indiana Uniνersity Press. 
Prendergast. Roy Μ . 199 2. Film Music. a Neglected Art: Α Critical Study of Music in Films. 

~ 

ΜΟΥΣΙΚΗ Ι r· Ο: 
ΗΧΟΣ & / 
ΤΟΠΟΣ '-1 



Νέα Υόρκn και Λονδfνο: Norton. 
Radano. Ronald κα1 Philip V. Bohlman ( επψ.) . 2000. Music and the Racial Imagination. 
Σ1κάγό και Λονδfνο: Uniνersity of Chicago Press. 
Ruby. Jay. 2000 . Picturing Culture: Explorations of Fi/m and Anthropology. Σ~κάγο : Chica
go Uniνersity Press. 
Said. Edward W. 19 7 8. Orientalism. Λονδfνο: Routledge & Kegan Paul. 
Smith. Jeff. 1998. The Sound of Commerce: Marketing Popular Film Music. Νέα Υόρκn: 
Columbia Uniνersity Press. 
_ _ _ . 1996. 'Unheard Melodies: Α Critique of Psychoanalytic Theories of Film Music". 
Στο: Daνid Bordwe11 και Noe] Carro11 ( επψ.) . Post-Theoιy: Reconstructing Film Studies. 
Μάνησον: Uniνersity of Wisconsin Press. 2 3 0-2 4 7. 
Sobchack. Viνian. 199 2. The Address of the Eye: Α Phenomenology of Fi/m Experience. 
Πρfνστον: Princeton Uniνersity Press. 
Stokes. Martin ( επψ.). 1994. Ethnicity. Identity and Music: The Musical Construction of 
Place. Οξφόρδn: Berg. 
Tuohy. Sue. 1999. "Metropolitan Sounds: Music in Chinese Films of the 1930s". Στο : 

Yingjin Zhang ( επψ.). Cinema and Urban Culture in Shanghai. 192 2-194 3. Στάνφορντ: 
Stanf ord Uniνersity Press. 2 Ο 0-2 2 1. 
Τ uregano. Τ. Hoef ert de. 2 Ο Ο 2. Transnational Cinematic Flows: World Cinema as World 
/'1usic? . Αδnμοσfευτn ανακοfνωσn. Κέψπρπζ: Massachusetts Institute of Technology. 
Williams. Linda. 1989. Hard Core: Power. Pleasure and the "Frenzy of the Visib/e ': 
Μπέρκλεϊ: Uniνersity of California Press. 
Wojcik, Pamela Robertson και Arthur Knight ( επψ.) . 2001. Soundtrack Available: Essays 
on Film and Popular Music. Ντούραμ κα1 Λονδfνο: Duke Uniνersity Press. 
Worth. Sol. 1981 . Studying Visual Communication. Φ1λαδέλφε1α: Uniνersity of Pennsylνa

nia Press. 
Κάβουρας . Παύλος. 2003. 'Το Παρελθόν του Παρόντος: Από τnν Εθνογραφfα και τnν 

Εππέλεσn τnς Μουσ1κnς στnν Εππέλεσn τnς Μουσ1κnς Εθνογραφfας". Στο: Το Παρόν του 

Παρελθόντος: Ιστορία. Λαογραφία. Κοιvωvικn Ανθρωπολογία. Αθnνα: Εταφεfα Σπουδών 

Νεοελλnν1κού Πολ1ησμού και Γεν1κnς Πα1δεfας. 30 7-3 59. 
Πουλάκnς . Nf κος . Υπό δnμοσfευσn. "Λούφα και Παραλλαγn: Η Μουσ1κn στn Σάτφα του 
Νέου Ελλnν1κού Κ1νnματογράφου 'Ό Στο: Φωτε1νn Τομαn-Κωνσταντοπούλου ( επψ . ). 
Διαπραγματεύσεις για τοv Πόλεμο: Οι Αναπαραστάσεις του Πολέμου στον Ελλnvικό 

Κιvnματογράφο. Αθnνα: Κ1νnματογραφ1κό Αρχεfο Υπουργεfου Εξωτερ1κών. 

ΜΟΥΣΙΚΗ 1 Ι r-- 7 
ΗΧΟΣ& G 
ΤΟΠΟΣ 




	f1_Page_004
	f1_Page_005
	f1_Page_006
	f1_Page_007
	f1_Page_008
	f1_Page_009
	f1_Page_010
	f1_Page_011
	mousiki_002.pdf
	f1_Page_012
	f1_Page_013
	f1_Page_014
	f1_Page_015
	f1_Page_016
	f1_Page_017
	f1_Page_018
	f1_Page_019

	mousiki_003.pdf
	f1_Page_020
	f1_Page_021
	f1_Page_022
	f1_Page_023
	f1_Page_024
	f1_Page_025
	f1_Page_026
	f1_Page_027
	f1_Page_028
	f1_Page_029
	f1_Page_030
	f1_Page_031
	f1_Page_032
	f1_Page_033
	f1_Page_034

	mousiki_004.pdf
	f1_Page_035
	f1_Page_036
	f1_Page_037
	f1_Page_038
	f1_Page_039
	f1_Page_040
	f1_Page_041
	f1_Page_042
	f1_Page_043
	f1_Page_044
	f1_Page_045
	f1_Page_046
	f1_Page_047
	f1_Page_048
	f1_Page_049
	f1_Page_050
	f1_Page_051
	f1_Page_052
	f1_Page_053
	f1_Page_054
	f1_Page_055
	f1_Page_056
	f1_Page_057
	f1_Page_058

	mousiki_005.pdf
	f1_Page_059
	f1_Page_060
	f1_Page_061
	f1_Page_062
	f1_Page_063
	f1_Page_064
	f1_Page_065

	mousiki_006.pdf
	f1_Page_066
	f1_Page_067
	f1_Page_068
	f1_Page_069
	f1_Page_070
	f1_Page_071
	f1_Page_072
	f1_Page_073
	f1_Page_074
	f1_Page_075
	f1_Page_076
	f1_Page_077
	f1_Page_078
	f1_Page_079

	mousiki_007.pdf
	f1_Page_080
	f1_Page_081
	f1_Page_082
	f1_Page_083
	f1_Page_084
	f1_Page_085
	f1_Page_086
	f1_Page_087
	f1_Page_088
	f1_Page_089
	f1_Page_090

	mousiki_008.pdf
	f1_Page_091
	f1_Page_092
	f1_Page_093
	f1_Page_094
	f1_Page_095
	f1_Page_096
	f1_Page_097
	f1_Page_098
	f1_Page_099
	f1_Page_100
	f1_Page_101
	f1_Page_102
	f1_Page_103
	f1_Page_104
	f1_Page_105
	f1_Page_106
	f1_Page_107

	mousiki_009.pdf
	f1_Page_108
	f1_Page_109
	f1_Page_110
	f1_Page_111
	f1_Page_112
	f1_Page_113
	f1_Page_114
	f1_Page_115
	f1_Page_116
	f1_Page_117
	f1_Page_118
	f1_Page_119
	f1_Page_120
	f1_Page_121
	f1_Page_122
	f1_Page_123
	f1_Page_124




