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ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ 
ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ∆ΕΣ ή ΚΟΡ∆ΕΛΑΤΟΙ 

 

 

Με την εργασία αυτή φιλοδοξούµε να κατευθύνουµε το βλέµµα στον ορίζοντα της Χο-

ρολογίας του Νεοελληνικού χορού. Θα οδηγηθεί δε στην ανακάλυψη των χορευτικών 

δρωµένων και των σχέσεων που δηµιουργούνται κατά την διαδικασία του αποκριάτικων 

δρωµένων και ιδιαίτερα αυτών των Φουστανελάδων (Κορδελάτοι,1 Λεβέντες2) σε µια 

τυπική ελληνική αιγαιοπελαγίτικη επαρχία, τη Νάξο, αλλά και στην αναζήτηση προο-

πτικών δυνάµεων, δηλαδή δυνάµεων που το καθιστούν µορφωτικό αγαθό για µια ελλη-

νική παιδεία. 

  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εµφανιστούν τα χορευτικά δρώµενα και ν΄ α-

ναδειχθούν συστηµατικά ως κυρίαρχα, σαν µέρος της συνολικής κοινοτικής δράσης, τε-

λετουργικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Τα χορευτικά αυτά δρώµενα, αφορούν στα 

πρόσωπα (πρωταγωνιστές) και στην κοινότητα και είναι ενταγµένα στο σύνολο των άλ-

λων αποκριάτικων γεγονότων, που αφορούν στις εθιµικές καταστάσεις.  

Για τη λέξη – όρο «δρώµενο» και ιδιαίτερα «χορευτικό δρώµενο» που αποτελεί και 

το κέντρο της προβληµατικής αυτής της εργασίας, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ειδικότερη 

αναφορά.  

                                                      
1 Έτσι ονοµάζονται οι «Φουστανελάδες», ε�ειδή κρέµονται α�ό την �λάτη του γιλέκου τους �ολύχρωµες 

κορδέλες. 
2 Έτσι ονοµάζονται οι «Φουστανελάδες» στα κατωχώρια. «Λεβέντης= τουρκ. levend, ιταλ. leventi, �ειρατές 

α�' την Ανατολή και αργότερα σώµα ναυτών �υροβολητών», βλ. Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ά κ η ,  Λαογραφία, 7, 379, 
βλ. ε�. Κ .Άµ α ν τ ο , Γλωσσ. Μελετ. 322 κ. εξ., βλ. ε�. Τ. Να τ σ ο ύ λ η ς , Αιγαιο�ελαγίτικα Θέµατα, 35 (1993) 
και βλ. ε�. Β. Π ε ρ σ ί δ η ς , Το Εθνικό µας τραγούδι, τόµ. Α΄, Πιτσιλός, Αθήνα 1983, σ. 190-191. 
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Λεξικολογικά λοιπόν, δρώµενα είναι τα πραττόµενα, τα ενεργούµενα.3  

Κατά την Κ. Κακούρη,4 το δρώµενο ορίζεται ως «µαγικο - θρησκευτικό δραµατοποι-

ηµένο θέαµα» ή «δραµατοποιηµένη ιερουργία», δίχως όµως να ταυτίζεται η µαγεία µε 

τη θρησκεία, αλλά αποτελεί µονάχα συµφυρµό στοιχείων τους.5 Η σηµερινή ανθρωπο-

λογία, κατά τον Β. Πούχνερ,6   

«δυσκολεύεται στη διαφορική διάγνωση του ιερού και του κοσµικού, ονοµά-

ζει δε “δρώµενον” κάθε πράξη που ακολουθεί ένα τυπικό, επαναλαµβάνεται 

σε τυποποιηµένη µορφή ή ανήκει σε ολόκληρη καθορισµένη εθιµοτυπία, είτε 

θρησκευτικού είτε µαγικού περιεχοµένου, είτε χωρίς κανένα έκδηλο νόηµα. 

Επειδή τα δρώµενα απευθύνονται στην ανθρώπινη κοινωνία ή σε εξωανθρώ-

πινες δυνάµεις, συχνά έχουν παραστατικό χαρακτήρα, στον οποίο έγκειται 

τώρα η δυνητική εξέλιξη προς καθαρά θεατρικές µορφές».  

Ο ίδιος, θα ορίσει το εννοιολογικό πλέγµα τελετή / τελετουργία / έθιµο / δρώµενο, 

ως ένα 

 «σηµειωτικό σύστηµα κοινωνικών πράξεων, που τηρούν και στην επανάλη-

ψή τους ένα καθιερωµένο τυπικό, είναι δεσµευτικές (ή και αναγκαστικές) για 

την κοινότητα, εντείνουν το συναίσθηµα του «εµείς» και παριστάνουν την 

ταυτότητα της οµάδας (δεν είναι βιολογικά δοσµένες αλλά προϊόντα εκµάθη-

σης), γεφυρώνουν κρίσιµες φάσεις της ζωής (ή της χρονιάς), αναδιαρθρώ-

νουν όλη την κοινωνική πραγµατικότητα και είναι ωστόσο πιστοί καθρέπτες 

των κοινωνικών αξιών που ισχύουν, οπτικές προτάσεις της ιδεολογίας µιας 

µικροκοινωνίας ή και µακροκοινωνίας».  

Η Α.  Κυριακίδου Νέστορος7 για τον ίδιο όρο τονίζει πως:  

«...Η πραγµατική σηµασία των “δρωµένων”, υποστηρίζουν οι οπαδοί της 

Σχολής «Cambridge», βρίσκεται στη συλλογικότητα της Πράξης: οι τελε-

τουργίες δηµιουργούν µια ψυχική έξαρση, µέθη στην οποίαν οι συµµετέχο-

ντες χάνουν το αίσθηµα της ατοµικότητάς τους και σφυρηλατούν τους δε-

σµούς της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο σκοπός λοιπόν των “δρωµένων” είναι 

βασικά κοινωνικός: εξυπηρετεί την κοινωνική συνοχή της οµάδας, καλλιερ-

γώντας την κοινωνική της συνείδηση». 

                                                      
3 Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, H . L i d d e l l  R .  S c o t t , έκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα και Ετυµολογι-

κόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής, J. B. H o f m a n n , 1950, Mϋnchen, (µτφρ. Α. Πα�ανικολάου, 1989, Α-
θήνα). 

4 Κ. Κ α κ ο ύ ρ η , «Θρακικά δρώµενα στην ύστατη ώρα», Πρακτικά του Β’ Συµ�οσίου Λαογραφίας. Ινστιτού-

του Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, Θεσσαλονίκη 1976 (113-126).  
5 Κ. Κ α κ ο ύ ρ η ,  «Ο χορός και η µαγεία στις ρίζες του θεάτρου», �ερ. Θέατρο¸ χρ. ∆΄, 20, Μάρτης – Α-

�ρίλης (1965) 78. 
6 Β. Πο ύ χ ν ε ρ , «Θεατρικά στοιχεία στα δρώµενα του Βορειοελλαδικού χώρου», Πρακτικά του ∆’ Συµ�ο-

σίου Λαογραφίας. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη (1983) 225-267, τ ο υ  ι δ ί ο υ , «Η θεωρία του λαϊκού θεάτρου: κριτι-
κές �αρατηρήσεις στον γενικό κώδικα της θεατρικής συµ�εριφοράς του ανθρώ�ου», Λαογραφία, �αράρτηµα 
9, 1985 και τ ο υ  ι δ ί ο υ , Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (συγκριτική µελέτη), Πατάκης, Αθήνα 
1989. 

7 Α. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ  Ν έ σ τ ο ρ ο ς , «Η ερµηνεία των Μύθων στον 20ο αι.», ∆ελτίο της Εταιρείας Σ�ουδών 

Νεοελληνικού Πολιτισµού και γενικής Παιδείας, Νο 4, (1984) 98. 
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Τέλος η Μάγδα Ζωγράφου8 δίνει ένα δικό της ορισµό για τον όρο «χορευτικά δρώµε-

να», λαµβάνοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω, και εντοπίζοντάς τον µάλιστα στα «ευ-

ετηριακά χορευτικά δρώµενα»:  

«…Με βάση τα παραπάνω και έχοντας επίγνωση των δυσχερειών που πα-

ρουσιάζει ο σαφής και ακριβής προσδιορισµός τόσο σύνθετων εννοιών, θα 

ονοµάσω ευετηριακά λαϊκά χορευτικά δρώµενα εκείνα τα χορευτικά συστή-

µατα που τελούνται στο πλαίσιο µιας περισσότερο ή λιγότερο κλειστής κοινο-

τικής ζωής και δοµούνται από αυθόρµητες και αλληλοσυσχετιζόµενες συµβο-

λικές χορευτικές πράξεις µαγικοθρησκευτικής σκοπιµότητας, αποτελούν ή 

ανήκουν σε µια καθορισµένη εθιµοτυπία, διέπονται από αυστηρή σύµβαση, 

τηρούν και κατά την επανάληψη τους ένα καθιερωµένο τυπικό, γεφυρώνουν 

κρίσιµες φάσεις του χρόνου, έχουν χώρο-χρονική / ηµερολογιακή δέσµευση, 

είναι παραδοσιακά κληρονοµηµένα και σηµειοδοτούν την ταυτότητα της ο-

µάδας». 

Στην ελληνική βιβλιογραφία για πρώτη φορά χρησιµοποιείται ο όρος «χορευτικό 

δρώµενο» από την Ρ. Λουτζάκη στην εργασία της µε τίτλο «Ο γάµος ως χορευτικό δρώ-

µενο» µεταφράζοντας τον αγγλικό όρο «event».9 

 

Μεθοδολογικά στοιχεία 

  

Η καταγραφή και µελέτη του χορού δεν γίνεται ως απλή χορευτική πράξη, αλλ’ ως 

γεγονός µέσα στο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον του χωριού, µε τα στοιχεία της 

θεατρικότητας10 των διαδικασιών των χορευτικών γεγονότων. Αναφέρονται εθιµικές 

τελετουργίες, ενώ θεµατοποιούνται διαλαµβανόµενες πράξεις χορευτικών γεγονότων 

µεγάλης σηµασίας παράλληλα κι αντίστοιχα µε την ανάπτυξη θεατρικών σκηνών και 

µουσικών και τραγουδιστικών στοιχείων.    

Χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι των Φυσικών Επιστηµών δια των Πρωτοκόλλων,11 

των οποίων η ανάλυση γίνεται µε την επαγωγική µέθοδο και έτσι αποκτούν ερµηνευτικό 

                                                      
8 Μ. Ζωγράφου, Ο χορός στην Ελληνική �αράδοση, Art Work2, Αθήνα 2003, σ. 261 
9 Ρ. Λ ο υ τ ζ ά κ η , "Ο Γάµος ως χορευτικό δρώµενο. Η �ερί�τωση των �ροσφύγων της Ανατολικής Ρω-

µυλίας στο Μικρό Μοναστήρι Μακεδονίας", Εθνογραφικά 4/5 Πελο�οννησιακό Λαογραφικό Ίδρυµα 
(Π.Λ.Ι.), Ναύ�λιο, (1983-84) 143-176. 

10 Β. Πο ύ ν χ ε ρ , Σηµειολογία του Θεάτρου, Παϊρίδης, Αθήνα 1985, σ. 62. Βλ. ε�. Μ. Γ. Μ ε ρ α κ λ ή ς , Ελ-

ληνική Λαογραφία, Ήθη και έθιµα, Οδυσσέας, Αθήνα 1986, σ. 53 κ.ε., του  ι δ ί ο υ , Λαϊκή Τέχνη, Ελληνική Λα-
ογραφία, τόµ. Γ’, Οδυσσέας, Αθήνα 1992, σ. 90. 

11 Για τον όρο «�ρωτόκολλα» (στις Υ�οσηµειώσεις Πρωτ. *) βλ. Γ. ∆. Φ α ρ ά ν τ ο ς , Προλεγόµενα Θεωρίας 

- Φιλοσοφίας Αθλητισµού, Τελέθριον, Αθήνα 1996, (Μέρος Β', Κεφ. «η έρευνα των Φυσικών Ε�ιστηµών», σ. 
197-228). Το �ρώτο σηµείο της δοµής των Φυσικών Ε�ιστηµών είναι τα �ρωτόκολλα. Στις Φ. Ε. γίνεται 
λόγος για φαινόµενα, δηλ. για εκφράσεις �ρωτοκόλλων. Φαινόµενο σηµαίνει ένα συµβάν, το ο�οίο µ�ο-
ρούµε να �αρατηρήσουµε. Ό,τι φαινόµενο ή εκθέσεις της �αρατήρησης δια�ιστώνονται, οι ο�οίες κατα-
τίθενται και καταγράφονται, λέγονται �ρωτόκολλα. Ήτοι: �ρωτόκολλα = οι εκφράσεις �ου δια�ιστώνο-
νται τα συµβαίνοντα ή συµβάντα. 
........................................ 

* Οι αριθµοί µετά το (Πρωτ. ...), αντιστοιχούν σε κά�οιο �ρόσω�ο, κατάσταση ή γεγονός µαγνητοφω-
νηµένο, βιντεοσκο�ηµένο ή φωτογραφηµένο ή καταγραµµένο µετά α�ό συστηµατική συµµετοχική �α-
ρατήρηση και βρίσκονται στο �ροσω�ικό µου αρχείο. 
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και γενετικό χαρακτήρα. Τα πρωτόκολλα αυτά, τα οποία αφορούν στα χορευτικά γεγο-

νότα, συγκεντρώθηκαν µε τη συνέντευξη,12 τη συµµετοχική παρατήρηση, και την απο-

τύπωση (µαγνητόφωνο, βίντεο, φωτογραφία) κατά την περίοδο των ετών 1987-1991. 

Επίσης χρησιµοποιήθηκαν ως πηγές χειρόγραφα από Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδηµί-

ας Αθηνών, το Αρχείο του Λαογραφικού Σπουδαστηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών (Λ.Σ.Φ.Σ.Π.Α.) κ.ά. Η ερευνητική εργασία αυτή φτάνει µέχρι τα 

κράσπεδα των Γενικεύσεων και της Γενικής Θεώρησης µέσω του τοπικού χορολογικού 

φαινοµένου (υποσυστήµατος) του Νεοελληνικού χορού. Ο τόπος αποτελεί και γεωγρα-

φικό και ιστορικό και κοινωνικό και πολιτιστικό προσδιορισµό, που οδηγεί σ' έναν ευ-

ρύτερο ορίζοντα, ο οποίος ονοµάζεται Νεοελληνική παράδοση. 

 

 

Ανθρωπογεωγραφικά στοιχεία 

 

Χορολογικό ερευνητικό κέντρο στην εργασία αυτή αποτελεί το χωριό της ορεινής Νά-

ξου Κινίδαρος. Είναι κτισµένο σε µια πετρώδη πλαγιά απέναντι από τον µικρό Ζα, τον 

Ζα του Κινιδάρου,13 σε απόσταση 16 περίπου χλµ. από την Χώρα και σε υψόµετρο 400 

µ. Οι κάτοικοί του ασχολούνται µε την γεωργία, την κτηνοτροφία και µετά το 1950 µε-

ρικοί µε την εξόρυξη µαρµάρου.  

Η σηµερινή θέση του χωριού είναι νεότερη διότι «συµφώνως προς την παράδοση και 

άλλας αρχαιολογικάς µαρτυρίας, το χωρίον κατά την βυζαντινήν εποχήν και την εποχήν 

της Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας ευρίσκετο εις περιοχήν των Χαλάντρων και συ-

γκεκριµένως εις τα σηµερινά ερείπια του συνοικισµού της Κιουράς».14 

Ο Κινίδαρος ως τοπωνύµιον  «Κ η ν ή δ α ρ ο ς» εµφανίζεται από το 1539, ενώ πρέπει 

να βρίσκεται στη σηµερινή του θέση από το τέλος των χρόνων της Φραγκοκρατίας, α-

φού κατεστράφη από τους πειρατές µιας και η παλαιά του θέση ήτανε σε περιοχή πο-

ταµού «τα Χάλαντρα». Ο κάτοικος του Κινιδάρου λέγεται Κινιδαριώτης και Κινιδαριώ-

τισσα.15 

Η δηµογραφική του στατιστική µας πληροφορεί16 πως δεν υπερέβη ποτέ τους 629 

κατοίκους (1920) και δεν υστέρησε των 301 (1991), ενώ παρατηρείται µια έντονη και 

απότοµη µείωση του πληθυσµού µετά το 1950.17 

                                                      
12 Τα �ρωτόκολλα αυτά αφορούν την χρονική �ερίοδο α�ό το 1900 µέχρι και το 1991 
13 Tο όνοµα «Ζας» φέρουν άλλα τέσσερα βουνά ή κορυφές βουνών στο νησί: 1) στον Καλαντό, �εριοχή 

Φιλωτίου, 2) στην Κωµιακή, 3) στο Σκαδό και 4) κορυφή βουνού ανάµεσα στην Α�είρανθο και την Κό-
ρωνο.  

14  Βλ. Ν. Κ ε φ α λ λ η ν ι ά δ η ς , «Το ∆ηµοτικό Τραγούδι εις τον Κινίδαρον της Νάξου», Ε�ετηρίδα Εται-

ρείας Κυκλαδικών Μελετών 3 (1963) 698.  
15 Βλ. και Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ς , «Ναξίων Εθνικά», Αθηνά 28 (1916) 298-306 . 
16  α) στον «Ναξιακόν Οδηγόν» της εφηµ. Ναξιακόν Μέλλον  και 

    β) «Η α�ογραφή των κατοίκων της Νάξου α�ό το 1896-1971» σε ανάτ. της εφηµ. Ναξιακόν Μέλλον 
(1972).  

17  Για το, τεράστιας σηµασίας, (µε ε�ι�τώσεις  ανατρε�τικές της ελληνικής �ολιτισµικής κατάστασης), 

αυτό θέµα,  βλ. Στ. ∆α µ ι α ν ά κ ο ς , ∆ιαδικασίες κοινωνικού µετασχηµατισµού στην αγροτική Ελλάδα,  Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα. 
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Καταγράφεται και µελετάται µια διατήρηση ακόµα και µέχρι το 1960 παλαιών εθί-

µων, την οποία ο Στέφ. Ήµελλος την αποδίδει στην αποµόνωση του χωριού λόγω ελλεί-

ψεως συγκοινωνίας. «Εις τα χωρία ∆ανακός και Κινίδαρος παρατηρείται διατήρησις 

µέχρι και σήµερον παλαιών εθίµων λόγω κυρίως της αποµονώσεως τούτων εξ ελλείψεως 

συγκοινωνίας».18 

Οι πολιτικοκοινωνικές αλλαγές στον ευρύτερο νησιωτικό χώρο των Κυκλάδων, που 

συνέβησαν τον περασµένο αιώνα και ιδιαίτερα την µεταπολεµική περίοδο και την δεκα-

ετία του 1950-60, επηρέασαν αποφασιστικά την πολιτιστική φυσιογνωµία του χωριού, 

ενώ όσοι παρέµειναν εγκατέλειψαν ότι είχε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής (οι-

κονοµία, παιδεία) κι αυτό ακόµα το τοπικό γλωσσικό ιδίωµα.19 Σαν συνέπεια τούτο α-

φορά στην «εγκατάλειψη  των ορεινών κυρίως χωριών λόγω έλλειψης οργανωµένης 

από το Κράτος αγροτικής πολιτικής και το κλείσιµο των ορυχείων της σµύριδας. Γενικό-

τερα, οι κρατικοί φορείς αδιαφόρησαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των οι-

κισµών των Κυκλάδων, δεν µπόρεσαν να προσαρµοστούν στα δεδοµένα που άλλαζαν κι 

έτσι η µετανάστευση στα µεγάλα αστικά κέντρα ωδήγησε στην εγκατάλειψη πολλών 

χωριών και της Χώρας».20 

Όµως εκείνο που διατηρήθηκε, οφειλόµενο σε πολιτιστικές «µανίες» κι αντιστάσεις 

και δηµιουργική διάθεση αλλά και από την στέρηση στον τουρισµό,21 είναι  ο   χ ο ρ ό ς    

και  το  τ ρ α γ ο ύ δ ι .  Για το θέµα αυτό ο Στέφ. Ήµελλος γράφει: «Γενική  διαπίστω-

σίς  µου είναι ότι εις τας µνηµονευθείσας νήσους παρατηρείται το πανελλήνιον άλλωστε 

φαινόµενο της κατά τα τελευταία, ιδίως µετά τον δεύτερον παγκόσµιον πόλεµον, έτη 

αλµατώδους υποχωρήσεως των στοιχείων του κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισµού.  

Ο βαθµός όµως της υποχωρήσεως ταύτης εξαρτάται πολλάκις εκ διαφόρων παραγό-

ντων, ως είναι το επίπεδον της γενικής µορφώσεως των κατοίκων των χωρίων, η ηλικία 

των, η αποµόνωσίς των ενδεχοµένως λόγω ελλείψεως συγκοινωνιακών µέσων και η ως 

εκ τούτου έλλειψις επαφής µετά των κατοίκων των αστικών κέντρων, ο χαρακτήρ της 

περιοχής δράσεώς των (γεωργικός, κτηνοτροφικός κ.τ.τ.), η τουριστική ανάπτυξις του 

τόπου κ .ά., τους οποίους οφείλει να λαµβάνει υπ΄ όψιν του ο παρατηρών επι-

τοπίως τα φαινόµενα ερευνητής, εάν επιθυµή να ερµηνεύση  αυτά ορθώς τό-

σον από λαογραφικής όσον και από κοινωνιολογικής απόψεως.  

Τα στοιχεία πάλιν ταύτα δεν έχουν ενίοτε υποχωρήσει οµοιοµόρφως...».22 

«Σ΄ όλες αυτές τις χιλιόχρονες παραδόσεις γίνανε στα χρόνια µας πολλές αλλαγές: α) 

Από επεµβάσεις ∆εσποτάδων και παπάδων, µε το σκοπό, να περιορίσουνε ή να ξεχωρί-

σουν εντελώς από τη θρησκευτική εορτή, τις εξωεκκλησιαστικές εκδηλώσεις του λαού, 

σύµφωνα µε τα πατροπαράδοτα. β)  Από τον επηρεασµό του χωριού, από την πόλη. 

Που εκεί µε προγράµµατα και αστυνοµικές διατάξεις, βάζουν µέσα σε καλούπι, όλες τις 

                                                      
18 Σ τ έ φ . ΄Η µ ε λ λ ο ς , Παρατηρήσεις ... , Αθήνα 1974, σ. 6,7.  
19  Αυτόθι. 
20 Σ ά β β α ρ η  κ.ά., «Κατοικία στη Νάξο, αναφορά στη σηµερινή έκφραση του τρό�ου ζωής»,  Α�εραθί-

τικα 1 (1989) 213. 
21  Π. Τ σ ά ρ τ α ς , Κοινωνικές και Οικονοµικές ε�ι�τώσεις της τουριστικής ανά�τυξης στο νοµό Κυκλάδων, 

Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1989, σ. 136 .  
22  Σ τ έ φ . ΄Η µ ε λ λ ο ς , ό�.�., σ. 44-45. 
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εκκλησιαστικές γιορτές, για να εξυπηρετήσουν έτσι κι άλλους σκοπούς. γ) Από τις κοι-

νωνικές εξελίξεις και την καλυτέρεψη της ζωής των χωρικών µας. δ) Από διάφορες άλ-

λες αιτίες. Όπως οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι, η Κατοχή που εξαφάνισαν τα πάντα».23  

Αυτά εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον Κινίδαρο σε βαθµό που µε άνεση µπορεί 

να συνδεθεί η παράδοση, που λέει ότι οι κάτοικοί του «είναι από φυλή οργανοπαιχτών 

και χορευτών», µε τις πραγµατικές καταστάσεις σε όλο αυτόν τον αιώνα, κατά τον ο-

ποίο ο Κινίδαρος συνδέεται απ΄ όλους τους Ναξιώτες µε το χορό και το τραγούδι. «Εί-

ναι το χωρίον που διασκεδάζει».24 

Ο πληθυσµός  είναι αµιγής, ελληνικής καταγωγής και Ορθόδοξος στο σύνολό του. 

Παρατηρούνται εποικήσεις από άλλες ελληνικές περιοχές, όπως από την Τσακωνιά25 

(ορεινή περιοχή της σηµερινής επαρχίας Κυνουρίας του νοµού Αρκαδίας) το 1708 και 

µετοικήσεις όπως, από την Κρήτη26 το 1770.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 Μ. Ψα ρ ρ ά ς , «Ναξιακές εκκλησιαστικές �αραδόσεις και αιτίες αφανισµού τους»,  Ν. Μ.  451/15 

(1981)3 και ε�. βλ. Ι. Μα λ ι α ρ ό ς , Α�ό την εν Νάξω Θρησκευτικήν ζωήν (1950-60), Αθήνα 1962 . 
24 Στέφ. ΄Ηµελλος,  (Λ.Α. χφ. 2303, σ. 413). 
25 Ο  Ν. Β έ η ς , στο: «Η Τσακωνική ε�οίκησις εν Νάξω», Ναξιακόν Αρχείον 15 (1949) 189, αναφέρει: «Στη 

Νάξο �ιστεύεται, ότι η αυτόθι Τσακωνική ε�οίκησις εγένετο το �ρώτον, µετά την Ε�ανάστασιν του 1770 (Ορλώφ). 
Έτσι �ολλαί µάζαι και Τσακώνων ζήτησαν καλύτερη τύχη στην Ανατολή και τη ∆ύση. Εν τούτοις, είναι γνωστό ότι 
�ολύ �ριν του 1770, ήδη α�΄ τις αρχές του 17ου αιώνος υφίστατο Τσακωνική ε�οίκησις εις την Νάξο».  

26 Βλ. Μ. Κ α τ σ ο ύ ρ η ς ,  Ανέκδοτα ∆ικαιο�ρακτικά ΄Εγγραφα α�ό τον Κυνίδαρο Νάξου, Σύλλογος Κινιδαρι-

ωτών Νάξου, Αθήνα 1985, σ. 26-7), βλ. ε�.  Ν. Κ ε φ α λ λ η ν ι ά δ η ς ,  «Κρητικοί στη Νάξο», Ναξιακά 17 
(1987) 20-31, και ε�. βλ. τ ο υ  ι δ ί ο υ , «Οι Σφακιανοί της Νάξου», εφ. Ναξιακόν Μέλλον, φ. έκδ. (1985). 
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XOΡEYTIKA ∆ΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ 

 

Οι Απόκριες αποτελούν εθιµικό κύκλο µε έντονη την εµφάνιση τραγουδιστικών και χο-

ρευτικών γεγονότων. 

Είναι γιορτή της χαράς, του κρασιού και των «δρωµένων», που στο σύνολό τους έ-

χουν ως βασικό στοιχείο, τα χορευτικά γεγονότα, τα οποία έχουν διάρκεια, ένταση, αλ-

λά και µέτρο. Σε άλλα απ' αυτά τα δρώµενα ο χορός είναι µέρος, τµήµα µιας ευρύτερης 

δράσης, που µόνο τα συµπληρώνει και σε άλλα αποτελεί το βασικό κύριο και στέρεο 

στοιχείο, ώστε η τέλεσή τους χωρίς αυτόν καθίσταται αδύνατη. Αυτά περιέχουν στοι-

χεία µε δυναµική, όπως η ένταση των τελεστών και η πάνδηµη συµµετοχή φτωχών και 

µη φτωχών, γερόντων και γραιών.27 

Η επιθυµία που είχαν οι γριές για να χορέψουν ήταν πράγµατι εσωτερική ανάγκη: 

«Θυµάµαι τη γριά Καπετανάκαινα τη συγχωρεµένη. Εγώ ήµουνα Φουστανελάς κι αυτή 

γριούλα η καηµένη. Και λέω θα πάω να την σηκώσω να την χορέψω, επειδή ήξερα ότι 

ψυχικώς τσι αρέσει και κα(ν)ένας δεν επάενε να την χορέψει. Και (θ)α µε συγχώρναε 28 

(γ)ιατί εγώ ήµουνανε 18-19 χρονώ κι αυτή 60-65 γυναίκα τότε. Τότε πάω να σηκώσω 

και µούνε λέει: “Αχ!, πως το εκατάλα(β)ες µπάλι;” Γιατί από κει πού 'µενε, είδα τα µπό-

δια σου να σαλεύγουνε και που κάθεσαι.. Ψυχικώς αισθανόµουνα ικανοποιηµένος».29  

«Οι ελληνικοί χοροί είναι εκ των ολίγων, εν οις δύνανται να χορεύουν γέ-

ροντες, γραίαι και νέοι αναµίξ, χωρίς το πράγµα να αποβαίνει κωµικόν ή να 

γίνεται πρόξενον παρεξηγήσεως».30 

Τις ηµέρες αυτές, η µανία για το χορό ξεπερνούσε και τη φτώχεια. Χαρακτηριστικό 

είναι πως, πηγαίνανε την προηγούµενη βδοµάδα και πουλάγανε ξύλα απ' το βουνό στη 

Χώρα για να κερδίσουνε χρήµατα για να γλεντήσουνε τις απόκριες. Αλλά και «άφρα-

γκοι» να ήτανε θα πηγαίνανε στο γλέντι.  

 

Τα Αποκριάτικα δρώµενα, τα οποία θα µας απασχολήσουν εδώ, έχουν, κατά κύριο 

λόγο, ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Η παρακάτω παρατιθέµενη περιγραφή του Νικολάκη 

∆ηµητρίου (γεν. 1885), από το χωριό Κωµιακή, αφορά σε καταγραφικά στοιχεία που 

βοηθούν ακριβώς στην κατανόηση του χαρακτήρα και της ατµόσφαιρας του αποκριάτι-

κου γλεντιού:31  

«Μα ιντά να σας σε πω! Όπως το ουρνί απού την ώρα που θα εννηθεί περιμένει το 

λαιμοτόμο, ετσά κι εμείς περιμένομενε πότε θα 'νοίξει το Τριώδι 'ια να 'μπομενε στα 

γλένδια των αποκριώ. Ιατί ετσά θα αύρομε γκι εμείς την ευχαιρία να αποφύομενε απού 

                                                      
27 «Τότες οι γριές µε άσ�ρα µαλλιά κι ο ήλιος να σού 'χει κάνει το δέρµα �ετσί, ήσουν 50-60 χρονώ. Εξήντα χρονώ 

ήσουν γριά. Αυτές οι γυναίκες δεν ήταν σωστό τότε να τρέχουν στο κατό�ι των βιολιτζήδων. Ήτανε σεβαστές γριές 
στα σ�ίτια τους. Αυτές τις µέρες όµως της Α�οκριάς ήτανε εκεί». (Πρωτ. 29). 

28 ∆ηλ. µε την έννοια του: «Θεός να συγχωρέσει τ' α�οθαµένα σου». 
29 Πρωτ. 36.  
30 Αυτά αναφέρονται α�ό τον Γάλλο Περιηγητή P. Aug. de Guys (1748). Βλ. κεφ. «Χορευτικό ευρετήρι-

ο», σ. 8, σηµ. 3. 
31 Χ.φ. (Ν. Ι. Κ ο ρ ρ έ ) 1456/1971 του Λαογραφικού σ�ουδαστηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε�ιστηµί-

ου Αθηνών. Αναδηµοσιεύτηκε στην εφ. «Κυκλαδικόν Φως», φ. 261-262 / Μάρτιος Α�ρίλιος 1970. 
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τη γκαθημερήσια βασάνιση τση ζωής, να τραουδήσομενε, να πιούμενε παραπάνω, να 

καοφάμενε και να χορέψομενε ια το καό τω μερώ και ια να ξεμουδιάσουνε μνια 'υχιά 

και τα ποδάργια μας, που γαργαλιούνταινε και θένε να δείξουνε τη δύναμή ντωνε με το 

χόρεμα κια νείμαστενε και νεαροί να κάμομενε εντύπωση στσι κοπεούδες και να λένε 

συναμεταξύ ντωνε: “Εύρισε ειφτός, μάτι μη ντόνε πιάσει, ιντά καά που χορεύγει. Σα ντο 

Μπροσφύρη τον αντρειωμένο στήνεται. Αφερούντου”. Κι εμείς θωρώντας να μασε 

κρυφοκαμαρώνουνε δόστου και στηνούμαστενε και παίρνομενε καβάδια και κανόνια
32

 

και κάνομενε τσαλίμια μέχρι να ξεκαντουνιαστούμενε και ξεχύνουνταινε απού μέσα 

μας τα κρυφά αγαπήματα και οι ορμές και τσι θωρούμενε... ποταμοί νίντρω. Ας είναι! 

Μόλις το λοιπό ανοίξει το Τριώδι αρχινούνε τα σκουδερέματα απού το σφάξιμο «τω 

θρεφτώ» (χοίρων). Τσι βάνουνε τσι δυστυχισμένοι κάτω και θες με μνια γκάμα, θες με 

καένα μπαρτά τσι μαχαιρώνουνε στο ριζάφτι και στη σφαουργιά και ουίζουνταινε τα 

κακορρίζικα τα ζωντανά και τσι βαστούνε ερά ια να χυθεί το αίμα ντωνε σ' ένα νταψί 

και να το τηανίσουνε και άμα πχια σβύσει η πνοή ντωνε τσι περιχύνουνε με χοχλακιστό 

νερό, ια να μαακώσουνε οι τρίχες ντωνε και να φύει απού πάνω ντωνε η γλύδα. Και τσι 

ξυρίζουνε απού τη γκορφή μέχρι τα νύχια με ένα νακονισμένο μαχαίρι και ίνουνταινε οι 

ερίφηδες ουλί. Άσι δα που καμνιά φορά φεύγουνε με το μαχαίρι στο λαιμό και τσι κυ-

νηούνε και το ίντα ίνεται τότες δε λέεται! Ύστερα τσι κρεμνούνε στο γάτζο και τσι ξεκοι-

λιάζουνε και βγάνουνε τα τζιέργια και τηανίζουνε τη νίδια νώρα το συκώτι και τρώνε 

και πίνουνε όσοι νεβοηθήσανε στη σφαή και όσοι άλλοι λάχουνε. 

Στο συναμεταξύ παραστέκουνταινε τα κοπέλλια και τσακώνουνταινε πχοιό να πρω-

τοπάρει τη φούσκα του χοίρου να τήνε φουσκώσει. Και όσο και να φουσκώνουνε δε 

σπα. Μόνου που απού το πολύ φύσημα δε μπορούνε ύστερα να μιλήσουνε. Και ο νοι-

κοκύρης του χοίρου θε να φυάξει το καπρομπήδημα ια να 'λειεύγει τα ξώραφα παπού-

τσια ντου, απού χοντρό πετσί και απού χοντρό καουτσούκου καωμένα, να μαακώνουνε. 

Ύστερα θα χωρίσουνε το κριάσι σε παρθχιές και θα στείουνε και στσι συγγενολόοι και 

στσι φίλοι που δεν έχουνε κι ετσά καένας δεν απομείνει με χωρίς χερνό. 

Μα του καμένου ντου χοίρου δε σταματούνε επά τα βάσανα ντου! Η ουρνοκεφαλή 

θα ενεί πηχτή, τα άντερα αρμαθχιές παραεμισμένες, μπόλικο κριάσι γλυνερό και το 

λαρδί παστό μέσα σε πολύ χοντροκοπανισμένο αάτι. Και θα σοδιαστεί να το 'χουνε μέ-

                                                      
32 Είδος τσαλιµιών.   
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χρι το Ρηανιστή κοντά να το τηιανίζουνε με αυγά ή να το μαερεύγουνε με πατάτες που 

ρουφούνε και το 'αρδί κι ετσά δε μπουχτίζει καένας σφαώνοντάς το. Και που να το τρως 

ωμό με σκληβό ζυμωτό ψωμί! θαρρείς μάθια μου πώς είναι το μέλι τω μελιώ. 

Δυο τρεις μέρες είναι στο ποδάρι όο ντο σπιτικό ώσπου να καταβολέψει το χοίρο. 

Ύστερα δα αρχινούνε τα γλέδια. Μεζεκλίκια υπάρχουνε μπόλικα και οι μεθύρες είναι 

ντίγκα το κρασί που είναι δυναμίτης, ιατί δε βάνουνε μέσα μπαχάργια και φαρμάκια. Α 

μπεις και ιά τυρικά δε λείπουνε. Και ψωμί μπόλικο, δόξα σοι ο θεός και όχι απού κείνο 

το άσπρο που φέρνουνε οι ξενικοί, παρά ζυμωτό. Το κεάρι είναι 'εμάτο. Ευτά δα μας εί-

ναι μπερκέτι ια να διασκεδάσομενε. Δε θέμενε πιο ποά. Που τσι άλλοι χρόνοι που ήτανε 

όα με το αξαϊαστήρι και με το απηδοκόπι. Τώρα όα είναι μπόλικα, χίλιες δόξες ,να 'χεις 

θεέ μου! Ετσά το λοιπό, κάθε αποσπερνό, πότε στο 'να σπίτι και πότε στ' άο μαζεύγου-

ντανε νιοι, αμουρουζάρηδες, κοπεούδες, ονείς και μανάδες, γριές και έροι και αρχινού 

ντο φαοπότι. Το σφούνι
33

 πααινόρχεται από στόμα σε στόμα, ενώ παραπέρα το σφου-

νοκάαμο περιμένει να το ξαναεμίσει άμ' αδειάσει. Κι ανάβγου ντα αίματα κι αρχινούνε 

οι ντουμπακάρηδες τη τζαμπούνα και το ντουμπάκι και τεντώνουνταινε τα ποδάργια 

και ώσπου να πεις ένα, είν' όλοι στο ποδάρι και βαστούμενοι χέρι χέρι αρχινού ντο χο-

ρό. Και χορεύγουνε και χορεύγουνε και ξακλουθούνε μέχρις που να λαλήσει το πουλί κι 

λες: “Ω βοή που μού 'ρθενε. Μα που βρίσκου ντη δύναμη! Φτου να μη μαθιαστούνε”. 

Κι άμα σκεφτείς πως ευτοί οι αθρώποι όλη ντη νημέρα εσκάβγανε και πολεμούσανε, ο 

πλησμός σου ίνεται ακόμα πιο μεγάος. Αφόβηστη ράτσα, 'εροδεμένα κόκκαα! 

Ετσά περνού ντα βράδια και φτάνουμε με το καό, στη Γκριατινή Γκυριακή. Ετότες δα 

είναι κι αν είναι. Πήχτρα οι καφενέδες απού τσ' αθρώποι οονώ ντων εληκιώ. Μα το λέει 

και το τραουδάκι: 

“Ήρθανε κι οι αποκριές 

Που θα γλεντήσου γκι οι γριές”. 

Τα dουbάκια ντριλιρούνε
34

 ένα χορό που τόνε λέμενε «βλάχα». Αγκαλιαμένοι τόνε 

χορεύγουνε και θαρρείς πως είναι πουλιά πετούμενα. Μα και οι καθισμένοι συμμετά-

σχουνε χτυπώντας ποδάργια και πααμάκια.  

                                                      
33 Σκεύος µε το ο�οίο βγάζουν το κρασί α�ό τη µεθύρα (�ιθάρι) αλλά και �ου κερνούν στο τρα�έζι. 
34 Ηχο�οιηµένη λέξη = χτυ�ούν, �αίζουν τα dουbάκια. 
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Μα δε στερεί και ο «Μπιτζηλαιαδίστικος». Ευτός δα είναι κι αν είναι! Λυερός, καμα-

ρωτός χορός. Παραμνοιάζει με τη «Βλάχα», μόνου πού 'ναι και κοντοκαθιστός. Και με το 

χορό 'φτο δε γκαταπιάνουνταινε όλοι, αλλά οι 'έροι, οι χορευταράδες, οι βρακάδες. 

Όλοι ντωνε ένα βήμα, ένα γκάθισμα, ένα στήσιμο. Ούτε νυχιά δε ξεφεύγουνε. «Ω! 

βοή ποξέπεσενε των εμαθιώ μου και πως δεν είχα κι άα μάθια να τσι καμαρώνω. Ειά σας 

λεβεντόεροι, ποτές να μην αποθάνετε! Χορεύγετε, χορεύγετε,  σκορπάτε το γκεφισμό». Και 

τα κεράσματα πααινόρχουνταινε βροχή. Και μπαινοβγαίνουνε οι μοσκάροι ντυμένοι 

με το μπχιο μπαράξενο ντρόπο και πχιάνουνταινε στο χορό και χτυπού ντ' ασερνικά 

τζαμπάλια και τα θηλυκά μπουκαδέλια πόχουνε κρεμασμένα στη μέση ντωνε. Σω-

στός παζουλισμός με το γκεφισμό και τη χαρά στη γκορφή! Και ξημερώνει ο θεός τη 

μέρα και βρίσκει τσι γλεντηστάδες ακόμα να γλεντούνε. 

Εξέχασα δα κιόας να πω πως και τη Γκριατινή μέρα, εχτός απού το βράδυ τζη που 

σας είπα πι' αμπρουστά, παρέες-παρέες στα δώματα χορεύγουνε οι νιοί με τα κο-

πεούδια. 

Και μη μπάει δα να θαρρείτε πως επειδή γλεντούμενε δε μπάμενε και στην εγκλη-

σιά. Α! όα κι όα. Διασκεδάζομενε δα μερικές μέρες, μα δε ενούμαστε ούτ' αντίχριστοι 

ούτε 'δωλολάτρηδες. Μακάρι κι άοι σα νεμάς. 

Ετσά το λοιπό που λέτε μπαίνομενε στη Ντυρινήν εβδομάδα. Σύφωνα με τη θρη-

σκεία τώρα τρώουνταινε τυρικά και μακαρόνια. Μα μακαρόνια που τα κάνουνε οι 

νοικοκυράδες. Πλάθουνε ζύμη και τη βάνουνε απάνω στο τραπέζι και ύστερα παίρνου-

νε ένα στρογγυό ξύλο και τη ντρίβγουνε κι απλώθει και 'ίνεται σα μεγάο ψιό χαρτί. 

Ύστερα τη γκόβγουνε σε κομμάθια και τη βάνουνε και ξεραίνεται στο νήλιο ή στη 

μπαρασθιά πού 'ναι στο καντούνι του σπιθχιού και ετσά είναι έτοιμα τα μακαρόνια. 

Τα βράζουνε σ' ένα μιιάο τσικάλι, 'ιατί η Κωμιακή είναι και πολυεννούσα και τα κενώ-

νουνε σε πήλινες αλειφωτές σκουτέλες, τα αποσκεπάζουνε με τριμμένο τυρί και τα 

τρώνε. Ευτή η δουλειά 'ίνεται μέχρι την αποτύρωση. 

Έρχεται με τη σειρά τζη και η Τυρινή Κυριακή. Εγκλησιαζούμαστενε και άμά 

'βγουνε θα φάμενε τυρί, 'ιατί στην εγκλησά παμένε νηστικοί, 'ιατί δε γκάνει να φάει 

καένας τ' αντίδερο φαωμένος και ύστερα απού κάμποσην ώρα παμένε στα σπίθχια 

και στσι πλάτσες και στα δώματα που παίζουνε τα ντουμπάκια. 
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Τη σημερινή μέρα τα γλέδια είναι πχιό ποά, 'ιατί είναι τα τελευταία. Το βράδυ θα 

σημάνει το σπερνό 'ια να μας σε γνωριμέψει τη Σαρακοστή. Οι πχιο πολλοί είναι ντυ-

μένοι μοσκάροι κάθε λοής. Άλλοι παρδαλοί, άλλοι φυρρομάσκαλοι, άλλοι χελιαμπα-

δάτοι, άλλοι ψαρογάανοι και βαστούνε τα πχιο μπαράξενα πράματα. Άος χεροτσι-

καούδα, άος λαΐνι, άος μπιτσιβίδι, άος σφούνι, άος τσαπούρι, άος φορεί μποξά, άος 

καρτσούνια, άος κουκουώματα, άος αρχαμάδες, άος πατσαούργια, άος νάπο, 'ιά και 

ένας που φορεί 'ια ντραϊάσκα ένα γκααθά κι άος που ανάβγει το τζιιάρο ντου με το 

μπερίβοο. Ιά και ένας μ' έναν αρμεό στη μέση ντου. Χορταίνου ντα μάθια μας χρωμα-

τισμοί. «Μα λες και πχοιός είν' εϊκείνος που σηκώνει τη γκξυόπορτα; θα άναι δα τύφλα 'ιά  να 

σηκώνει τέθχοια πράματα τέθχοια χρονιάτικη μέρα, 'ργηθεόμπα μέσα ντου!». 

Αά πού που μνια φορά εντύθηκενε λέει μόσκαρος ο Παναής κι εφόργιενε τσι ρασό-

βρακες του 'έρο Αουστή. Κι εσήκωνενε στσι νώμοι ντου ένα λιβανό άδαρο και ήπινενε 

εκείνος και πότιζε γκαι το 'άδαρο και μεθύσανε κι οι δγυό ντωνε και πήιανε και πέσανε 

στη στέρνα του Γκισιμέ. Το γκεφισμό λέει που σκρόπισενε δε λέεται. “Αφερού σον μπου-

τσαρά. Σα ντο Φαραώ να ενής” του φωνάζανε όλοι. 

Το βράδυ πάλι στσι καφενέδες γλέδια και χαρές. Στο κατακόρφαρο η Βλάχα και 

ο Μπιτζηλαιαδίστικος. Όλη νύχτα βαστούνε οι χοροί και συνεχίζουνταινε και τη Γκα-

θαρή Δευτέρα απού τσι πχιό μερακλωμένοι. Αλλά μόλις φέξει ο Θεός τη μέρα αλ-

λάζουνε και οι μεζέδες. Τώρα θωρείς στα τραπέζια ελιές, βρεχτοκούκια, βραστή 

μπατάτα, αχινοί και πατελίδες. Πασκαλινά πχιά δεν έχει τη σήμερο. Και ξεχύνου-

νταινε με τα ντουμπάκια και με τα βγιολιά και κάνουνε πατινάδες στα σπίθχια και οι 

μοσκάροι, αναβαστούμενοι με τσ' άλλοι, πορπατούνε και τραουδούνε κοτσάκια. Ιά 

μερικά απού 'κείνα που τραουδγιούνταινε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Το χοίρο νεμαχαίρωσε 

ο Ιάννης του Λυκούρη 

αλλί και δε νεντρέπουντα 

ντο παλιογαϊδούρι. 

���� Να 'μου 'νι στο συνεργό σου 

και βουκέντρα τω βουδγιώ σου. 

���� Στη μαύρη γης δεν ει' γκαά 

'ιατί δε γκξημερώνει  

'ιατί δε γκράζει πετεινός 

ούτε λαλεί αδόνι. 

���� Λαλού ντά 'δόνια σα σε δυο 

ροδακινιά 'θισμένη 

και η καρδιά μου α λαλεί 

άμα σε δει σωπαίνει. 

���� Γλεντάτε να γλεντήσουμε 

και πχοιός το ξέρει α ζήσουμε. 

���� Ας τραουδήσω κι ας χαρώ 

του χρόνου πχοιός το ξέρει  

άνι 'ποθάνω 'ιά θα ζω 

'ιά θ 'μαι σ' άα μέρη. 

���� Δώστε του να πάει να 'ρθει 

του 'αδάρου του κλινάφτη. 

���� Έα ζαβέ στο σπίτι μας  

να σφάξομε ντο ρίφι μας  

και το γκαλύτερο μεζέ  

θα τόνε φας εσύ ζαβέ. 
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Κι ά(λλ)α πο(λλ)ά. 

Αφού δα περάσει η Γκαθαρή Δευτέρα σταματούνε και τα γλέδια και όα.  

Έχει νήσθχεια ώσπου να πασκαλιάσει. 

���� Να 'χα του Σολωμώ ντο νου 

και του Δαυΐ τη γνώση 

θα σου 'λεα παινέματα 

ώσπου να ξημερώσει. 

���� Τα κωμνιακίτικα νερά 

μού 'πα μπως είναι κρύα 

τα πίνουνε οι άρρωστοι 

και βλέπουν θεραπεία. 

���� Ω καϋμένη Κωμνιακή 

ψηά που 'ν' ντά βουνά σου  

και χαμηά τα σπίθχια σου 

και κρύα τα νερά σου. 

���� Όμορφος που 'ν 'αμπρουστινός 

και νά 'ταν αδερφός μου 

μα πάλι τόνε χαίρομαι 

'ιατί 'ναι χωριανός μου. 

���� Ατζαμιλή, ατζαμιλή 

ως και ο κούκος σου μιλεί. 

���� Ήπιασα κι' εώ του μπάρμπα τη τζαμπούνα 

κι ήπαιξα κι' εώ το μπίνι, μπίνι, μπίνι 

ώ μπινί, μπινί, μπινί 

'ιάσου 'έρο Ποστολή. (Μπιτζηλαιαδίστικος). 

���� Χορεύγ' ο Ιάννης μας 

χορεύγει κι ο ντουράς του 

κι έχει μέσα δγυό σκροπίνες 

και χορεύγουνε κι' εκείνες. 

���� Το γλέντι δεν έχ' άκριες 

στη Γκωμνιακή τσ' αποκριές. 

���� Στη Γκωμνιακή τσ' αποκριές 

γλεντούν οι έροι κι οι γριές. 

���� Στη Γκωμνιακή τσ' αποκριές 

είναι πολύ ωραία  

και βρίσκεις όπου και να πας 

πολύ γκαλή παρέα 

���� Ιατί είναι φιόξενοι 

όλοι οι Κωμνιακίτες 

λεβέτες και καά μπαιδιά 

μα κα σε όα τσίφτες. 

���� Τσ' αποκριές τα γλέδια μας 

βαστούνε εβδομάδες 

χορεύγουνε 'έροι και νιοι 

αφέντες και μανάδες. 

���� Μα φύαν όλοι από κει 

Κι απόμεινεν η Γκωμνιακή 

μόνου με τσ' ομορφχιές τση 

με τσι ωραίες εξοχές 

και τσι ντροσοπηές τση. 

���� Κι η Κωμνιακή απόμεινε 

με τσ' ομορφχιές τση μόνου 

αά ο κόσμος να χάά 

θα άρθουνε του χρόνου. 

���� Μα το ντζιιάρο που βαστώ 

Μα το γκαπνό που πίνω 

μα τη γκαπνοσακούα μου  

σε παίρνω δε σ' αφήω. 

���� Τ' αμπέλι το κλαδεύγουνε 

το χρόνο μνιά νημέρα  

μα 'μένα με κλαδεύγουνε 

οι πίκρες κάθε μέρα. 

���� Μην υπερηφανεύγιεσαι το τέλι-τέλι-τέλι 

μα 'σύ 'σαι μνιά γκουτσουρολιά  

και 'νούς αργάτη 'μπέλι. 

���� Να περνάς μελαχροινό μου 

ταχτικά απ' το στενό μου. 

���� Έα να σε δω να 'ιάνω 

'ιά θα πέσω ν' αποθάνω. 

���� Μνιά φορά νήμουνε κι εώ λεύτερο κοριτσάκι 

τώρα μου λεν οι λεύτερες στη μπάντα γριαδάκι. 
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Ετσά περνούμεν' εμείς τσ' Αποκριές στο χωργιό μας, που να 'χει την ευχή 

μας και ποτές να μη γκξεκολλήσουνε τα θεμέλια ντου απού τση Κουτσίνας το 

ογγό. 

Και του χρόνου να 'ναι καά όος ο κόσμος κι εμείς να ξαναγλεντήσομενε».  

 

Τα γλέντια τ' αποκριάτικα ξεκινούνε µε το «χοιροσφάισµα» στα σπίτια το προφωνό35 

Σάββατο. Από τους Κινιδαριώτες πρωτοκολλούνται τα παρακάτω:36 

���� «Χοιροσφάισµα, παρέες από σπίτι σε σπίτι µε τζαbούνες και dουbάκια ... Το χοιρο-

σφάισµα ήταν πραγµατικό πανηγύρι που κράταγε πολλές µέρες από το ένα σπίτι στο 

άλλο». 

���� «Παρέες - παρέες γινόντανε λιώµα στο κρασί και το στήνανε στο γλέντι». 

���� «Απ' την Τυρ(ι)νή ∆ευτέρα δεν είχε δουλειά, µόνο κρασί, µοσκαράδα, γλέντι». 

���� «Τότες ήτανε φτώχειες, αλλά αυτές τις µέρες πού 'τανε για φουστανελάδες και γλέ-

ντια, εάν έλεγες σ' έναν, έλα να µου σκάψεις σήµερα να σε πληρώσω, δεν ερχότανε». 

���� «∆εν είχε άνθρωπο να µη γκινιέται µέσα στο χωριό εκείνη την ηµέρα. Ωραία µοσκα-

ράδα». 

���� «Τις Αποκριές και την Καθαρή ∆ευτέρα το γλέντι είναι ανάκατο. Τότε περιµένουν κι 

οι γέροι για να γλεντήσουν. Είναι εσωτερική ανάγκη για αναθάρρηµα, για επιβεβαί-

ωση». 

���� «Ήρθανε οι Αποκριές                           

που θα γλεντήσουν κι οι γριές».                                         

���� «Τις αποκριές χορεύουν κι οι γριές           

και τη gαθαρή ∆ευτέρα 

παίρνουν τα µουνιά αέρα».  

���� «Τσ' αποκριές τα γλέδια µας              

 βαστούνε εβδοµάδες            

 χορεύγουνε  (γ)έροι και νιοι            

  αφέντες και µανάδες».37 

 

Η κυρίως αποκριά ανήκει στους «παλιάτσους», δηλ. στους οι άντρες που φοράνε γυ-

ναικεία ρούχα, καλύπτουν µε µαντήλια το κεφάλι, φορούν ποδιές, παλιά ρούχα, είναι 

δηλ. κακοβέρσουλοι, ενώ την Τυρνή ∆ευτέρα µέχρι και το Τυρνό  Σάββατο ντύνονται 

Φ ο υ σ τ α ν ε λά δ ε ς . 

                                                      
35 «Το Προφωνό Σάββατο, δηλ. το �ριν α�ό την Κυριακή του Ασώτου ή και την Κριατινή ∆ευτέρα σφάζουν τους 

χοίρους». Ν. Σφυρό ερα ς ,  εφηµ. Ναξιακόν Μέλλον, (15/12ου/1939), αρ. φ. 50. Στη σηµ. αρ. 2 αναφέρει για 
την ετυµολογία της λέξης ότι: «Προφωνή βδοµάδα τη λέµε γιατί σε �αλαιότερα χρόνια βάναν κά�οιον να φωνάζει 
στο χωριό, ότι έρχονται, οι Α�όκριες κι ό�οιος δεν έχει χοίρο να γνοιαστεί ν' αγοράσει. Ίσως όµως γιατί είναι �ρο της 
φωνής του χοίρου στο σφάξιµο, αλλά και ίσως �ρο το φόνου του χοίρου ο�ότε είναι, � ρ ο φ ο ν ή». Ε�ίσης στην 
«�ροφωνή» βδοµάδα αναφέρεται και ο Μ. Γ. Νο υ ά ρ ο ς , Λαογραφικά Σύµµεικτα Καρ�άθου Β’, τοµ. Α', 
1969, σ. 19, σηµ.1 και γράφει: «Βυζαντ. “�ροφωνήσιµος” ή �ροφωνούσα, η �ροαναγγέλουσα την  Α�ό-
κρεω». 

36 Πρωτ. 47, 14, 1, 20, 29, 25, (Τ.Κ.). 
37 Χ.Φ. 1456, του Λαογραφικού σ�ουδαστηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε�ιστηµίου Αθηνών, σ. 

82. 
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Στα γλέντια στα σπίτια συµβαίνουν οικογενειακές χορευτικές εκδηλώσεις µε 

τζαbουνοdούbακα ή µε φωνητικό τραγούδι.  

� «Κάνουµε πολλά γλέντια συνέχεια. Πρώτα τρώµε και πίνουµε38 στο σπίτι όλοι οι 

συγγενείς σ' ένα τραπέζι.39 Μετά πηγαίνουµε στα όργανα στο µαγαζί και το βράδυ 

ξαναγυρίζουµε στο σπίτι πάλι, ξανατρώµε και τραγουδάµε και χορεύουµε µέχρι τις 

δυο - τρεις το πρωί».40 

� «Ήταν τρία αδέρφια. Την µια Κυριακή στον ένα, την άλλη στον άλλο». 

� «Τρώγαµε όλοι µαζί τις µέρες αυτές, τα παιδιά µε τους γονείς». 

� «∆ηλαδή να 'ρθούµε εµείς οι τζαbουνιέριδοι στο σπίτι το δικό σου, νά 'χεις µεγάλο 

σπίτι ή να µας καλέσεις να παίξουµε τα dουbάκια. Και µαζευότανε πολλοί και γέµιζε 

το σπίτι και χορεύαµε µέχρι το πρωί». 

 

Τέτοια γλέντια γίνονται πριν ή µετά από την συµµετοχή των γλεντιστών στο δηµόσιο 

χορό, που γίνεται στα «ονοµατισµένα» σπίτια (τα σπίτια δηλ.,  που ήταν 2-3 στον Κινί-

δαρο, και τα οποία ήταν τα πλέον ευρύχωρα για να γίνει συγκέντρωση γλεντιστών) ή 

αργότερα στα µαγαζιά. Τα τζαbουνοdούbακα παίζανε στα µαγαζιά, αλλά αν ήτανε κλει-

σµένα τα µαγαζιά απ΄ τα βιολιά, παίζανε στα σπίτια.  

Τα γλέντια στα µαγαζιά:   Η παρέα, του σπιτιού, που γλεντάει ως οικογένεια θα βγει 

κάποια στιγµή στο δηµόσιο γλέντι, σε µαγαζί όπου παίζει συγγενικό της τακίµι, για να 

χορέψει σαν παρέα. Η ανάγκη όµως για χορό, µε όργανα που τους µίλαγαν, τους έκανε 

να πηγαίνουν στο τέλος στα καλά όργανα ντυµένοι ή όχι, µόσκαροι. Αν είναι µόσκαροι 

θα χορέψουν κρύβοντας το δικό τους σάλεµα (χορευτικές κινήσεις, χορευτικό ύφος) για 

να µην τους αναγνωρίσουν, δηλ. οι µοσκάροι, εκτός απ' τη µοσκαριά στα ρούχα, κάνανε 

µοσκαριά και στο χορό τους. Στο ζευγάρι του Μπάλλου των µόσκαρων µπορούν να χο-

ρέψουν εκτός από άνδρας - γυναίκα και άνδρας µε άνδρα, αλλά και γυναίκα µε γυναίκα, 

αλλάζοντας µάλιστα τους χορευτικούς ρόλους τους, δηλ. ο άνδρας ως γυναίκα και η γυ-

ναίκα ως άνδρας. 

Κατά τη διάρκεια του γλεντιού στα µαγαζιά ή στα σπίτια οι «µοσκάροι» φέρνουν 

βόλτα όλο το χωριό µε πολλές µοσκαριές (µοσκαράδικες µεταµφιέσεις) από το ίδιο πρό-

σωπο.  

Στο µαγαζί που γίνεται ο χορός, όταν µπαίνουν µοσκάροι, σταµατούνε τα βιολιά και 

όποιοι χορεύουν, για να κάνουν ένα κοµµάτι (ένα χορό) για τους  µόσκαρους. 

Τα κοπέλια κι οι φτωχοί πηγαίνανε στις τζαbούνες για να πληρώνουν λιγότερα χρήµα-

τα. Με ένα φράγκο που έριχναν στο dουbάκι µπορούσαν να χορέψουν.  

 «Κόρτε µου κάνεις στα βιολιά 

 και στσι τζαbούνες µου χωλιές». 

 ... «που η τζαbούνα έπαιζε µαζί µε το dουbάκι 

                                                      
38 Σιµωνίδης: «Πίνε, �ιν' ε�ί συµφοραίς» (14 Dietil), (Αντίδοτο στ' ανθρώ�ινα βάσανα είναι το κρασί). Ε. 

Ρ ο ύ σ σ ο ς , «Προσω�ογραφία του αρχαίου Κυκλαδικού Λυρισµού», (Ανάτυ�ο) Κυκλαδικό Ηµερολόγιο, σ. 
87. 

39 «Τα τρα�έζια είναι κι αυτά οµοιο�αθητικές �ροσ�άθειες για την ευφορία της γης». ∆.  Λ ο υ κ ά τ ο ς , Εισαγωγή 

στην Ελληνική Λαογραφία, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τρά�εζας της Ελλάδος, Αθήνα 1978, σ. 262. 
40 Πρωτ. 24, 29, 12, 33, 25. 
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 και οι µικροί χορεύανε γιατ' ήτανε φραγκάκι». 

Την περίοδο αυτή, η διάχυτη ∆ιονυσιακή ατµόσφαιρα, το «ανακάτεo» γλέντι δεν 

περνάει πάντοτε µέσα από τον Μπάλλο. Οι γλεντιστές κατά ηλικίες διαφοροποιούν κά-

πως το γλέντι τους. Οι µεγαλύτερες ηλικίες και ιδιαίτερα οι γυναίκες επιδίδονται στους 

Συρτούς, τους Καλαµαθιανούς και τις Βλάχες, χοροί που κουράζουν τα κοπέλια και τα 

κοπελούδια, ενώ ο µπάλλος γίνεται αφορµή επίδειξης και λυγεράδας και της ασβελτω-

σύνης των κοπελιών.41 

 

Ας παρακολουθήσουµε  τώρα την κατάθεση του λόγιου Φιλωτίτη Επιθεωρητή Σωµατι-

κής Αγωγής (του «Γυµναστή», όπως ήτανε γνωστός) (†)Μανώλη Ψαρρά και αφορά στα 

γλέντια, τα µουσικά όργανα και τους χορούς της Αποκριάς στο Φιλώτι, έτσι όπως τα πε-

ριγράφει στο βιβλίο µε τίτλο: «Οι παλιές Απόκριες στο Φιλώτι της Νάξου».42 

 «… Στα παιδικά μου χρόνια, με ζωηράδα διατηριότανε στο χωριό μας η χιλιόχρο-

νη παράδοση της αποκριάς με τους χορούς της και τα μασκαραλίκια της· όλος ο κό-

σμος εχόρευε κάθε βράδι στα τζαμπουνοτούμπακα, σε δυο-τρία σπίτια στο Ραχίδι κι 

άλλα τόσα στον Κλέφαρο. Σε μερικά το παίξιμο ήτανε μόνιμο και κρατούσε μέχρι το 

πρωί, για να διασκεδάσουν χορεύοντας όλοι, αλλά να βγάλουν κι οι οργανοπαίχτες 

το χαρτζηλίκι τους· κι αν ήτανε μαγαζί, να κερδίσει κι ο καφετζής από το κομμένο στα 

τέσσερα λουκούμι - που κερνούσαν τις κοπέλες για το πεγέντισμα του χορευτή
43

 και 

τη δαχτυλήθρα τη Ρακή που πίνανε οι νέοι. (Ο καφετζής πάντα επροφασιζότανε πως 

ήβανενε λί(γ)η ρακή (γ)ια να μη μεθούνε τάχατες οι χορευτές, αφού δα (δ)ε νήτανε 

και (γ)ια χόρταση). 

Όσοι χωριανοί μας είχαν ευρύχωρα σπίτια  -κάμαρες με βόρτο στη μέση - και παι-

διά που πλησιάζανε την ηλικία του γάμου, τ' ανοίγανε για χορό, να διασκεδάσουν οι 

νέοι, αλλά και για να φανούνε κι αυτοί, ν' ακουστούνε αφού είχανε παιδιά της πα-

ντρειάς. 

Πολλές φορές τ' αποκριάτικα βράδια, στα σπίτια πούχανε μιλήματα για παντρειά, 

μετά το φαγοπότι ακολουθούσε χορός - ας τον πούμε οικογενειακό, γειτονικό - στην 

αρχή παιζότανε τζαμπουνοτούμπακα από ερασιτέχνες - αυτοί ήταν χωρίς πληρωμές - 

κι ελεύτερα χορεύγανε νέοι, νέες και μεσόκοποι που βρισκότανε εκεί. Πολύ γρήγορα 

όμως τα όργανα σταματούσαν κι άρχιζε η Βλάχα με το τραγούδι που, όποιοι θέλανε, 

καθίζανε για να χορέψουν τραγουδιστά, αλλιώς τραβούσαν και πήγαιναν αλλού. 

Τώρα μπαίνανε στο χορό της Βλάχας όλοι οι γείτονοι του σπιτιού, νέοι και μεσόκο-

ποι, λεύτεροι και παντρεμένοι γεμάτοι γέλια και χαρά» … 

 

 

                                                      
41 Κ. Μ. Μ α ν τ ζ ο υ ρ ά ν η ς, «Α�όκριες», εφ. Ναξιακά Νέα, (1945), αρ. φ. 2. 
42 Μ. Ι. Ψα ρ ρ ά ς , Οι �αλιές Α�όκριες στο Φιλώτι της Νάξου, Κοινότητα Φιλωτίου Νάξου, Αθήνα 1994, σ. 

258-9. 
43 Το �εγέντισµα του χορευτή (�εγεντίζω): Έχω σε εκτίµηση κά�οιον, τον σέβοµαι, του δίνω τη θέση µου. 

Αυτόν, κανείς στο χωριό δεν τονε �εγεντίζει. 
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ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ∆ΕΣ ή ΚΟΡ∆ΕΛΑΤΟΙ ή ΛΕΒΕΝΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ρώµενα:44 λέξη που χαρακτηρίζει, αναφέρεται σε κάθε συγκροτηµένη µιµοδραµατική 

πράξη των διαφόρων κοινωνιών, αγροτικών ή ποιµενικών. 

Τέτοιες µιµοδραµατικές πράξεις συµβαίνουν σ' όλο τον ελλαδικό χώρο.45 Μια από τις 

άγνωστες στη βιβλιογραφία καταγραµµένες τέτοιες µιµοδραµατικές πράξεις είναι και η 

περίπτωση που αναφέρονται και λέγονται: «ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ∆ΕΣ ή ΚΟΡ∆ΕΛΑΤΟΙ ή ΛΕ-

ΒΕΝΤΕΣ) στην πολιτισµική περιοχή της νήσου Νάξου. 

Η Νάξος, νησί του ∆ιόνυσου και της Αριάδνης αλλά και της γέννησης του ∆ιθυράµ-

βου,46 παρουσιάζει βακχικά47 δρώµενα της ∆ιονυσιακής λατρείας.48 

                                                      
44 α. ∆ρώµενα = Πραττόµενα. βλ. «Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης»  H .  L i d d e l l  R .  S c o t t , Ι. 

Σιδέρης, Αθήνα.  
β. ∆ρώµενα = Πραττόµενα, ενεργούµενα, βλ. Ετυµολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής, J . B .  

H o f m a n n , 1950, Mϋnchen, (µτφρ. Α.Πα�ανικολάου), 1989, Αθήνα. 
γ. «... Η �ραγµατική σηµασία των "δρωµένων", υ�οστηρίζουν οι ο�αδοί της Σχολής (Cambridge), βρίσκεται στη 

συλλογικότητα της Πράξης: οι τελετουργίες δηµιουργούν µια ψυχική έξαρση, µέθη  στην ο�οίαν οι συµµετέχοντες 
χάνουν το αίσθηµα της ατοµικότητάς τους και σφυρηλατούν τους δεσµούς της κοινωνικής  αλληλεγγύης. Ο σκο�ός 
λοι�όν των "δρωµένων" είναι βασικά κοινωνικός: εξυ�ηρετεί την κοινωνική συνοχή της οµάδας, καλλιεργώντας την 
κοινωνική της συνείδηση», βλ. Α. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ  Ν έ σ τ ο ρ ο ς , «Η ερµηνεία των Μύθων στον 20ο αι.», 
∆ελτίο της Εταιρείας Σ�ουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και γενικής Παιδείας, Νο 4, (1984)98. 

45 ∆ρώµενα µε τη συµµετοχή «Φουστανελάδων» γίνονται και στην Κεφαλονιά, βλ. ∆. Λ ο υ κ ά τ ο ς , Συ-

µ�ληρωµατικά του Χειµώνα και της Άνοιξης, Φιλι��ότης, Αθήνα, 1985, σ.145, και αλλού, στη Σέριφο, βλ. Θ. 
Λ ι β ά ν ι ο ς , «Α�όκριες στη Σέριφο» (έθιµο της «Κα�ετανίας»), Αιγαιο�ελαγίτικα, 24, (1992)33-34, στην 
Αµοργό (έθιµο του «Κα�ετάνιου»), στην Αγιάσο της Λέσβου (έθιµο της «Περικεφαλαίας» των Φουστανε-
λάδων) στα Λεχαινά της Ηλείας (Ρογκατσιάρικος χορός), «Τα Ρουγκατσάρια» ή «Ρογκάτσια» στην κε-
ντρική και βόρεια Ελλάδα (βλ. Χ α ρ . Σ. Ν τ ο ύ λ α ς , «Λαϊκή Λατρεία. Έθιµα του ∆ωδεκαήµερου εν Θεσ-
σαλία: Τ’ Ρογκάτσια ή Ρογκατσάρια», Λαογραφία, 17 (1957-58) 628, στον Πόντο, στη Νικίσιανη, στο Μο-
ναστηράκι ∆ράµας, κ.α. 

46 «ο Πίνδαρος δε εν µεν τοις Υ�ορχήµασιν εν Νάξω φησίν ευρεθήναι �ρώτον διθύραµβον», Pindari Carmina, 

Υ�ορχήµατα, 104, έκδ. Οξφόρδης, Hyporchemata. 
47 «... Κατά τους συγγραφείς οι �αλαιοί Νάξιοι ε�ανηγύριζον τα βακχικά τελούµενα εν τη του ∆ιονύσου λατρεία», 

Ι ά κ .  Ν τ ε  Γ κ ρ ι µ ά λ ν τ ι , «Η Λατρεία του ∆ιονύσου και της Αριάδνης», Ναξιακά 4/5, (1985) 6, σηµ. 
14. 
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Ως το µεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, µα και το ευφορότερο, παρουσιάζει κατά ι-

στορικές περιόδους αριθµητική πληθυσµιακή κατάσταση των 10-18.000 κατοίκων µε 

πολλά και µεγάλα χωριά µη νησιωτικού χαρακτήρα. 

Αγροτοκτηνοτροφικά τα χωριά της ενδοχώρας, τελούν «δρώµενα», τα οποία κατά-

φεραν να επιβιώσουν µέσα στη σύγχρονη κοινωνικοοικονοµική επανάσταση. 

Τα «δρώµενα» αυτά, στα οποία συνυπάρχουν πολλά στοιχεία (µεταµφιέσεις, δράση, 

µιµήσεις, ιεροτελεστίες, χορός, µουσική, τραγούδι, ...) αποτελούν αντικείµενο διεπιστη-

µονικής έρευνας µεγάλης σηµασίας. 

Η µέχρι σήµερα θεµατοποίηση «δρωµένων» στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη 

Νάξο, αφορά προσεγγίσεις κυρίως λαογραφικές, ιστορικές, ενώ δεν έχουν θεµατοποιη-

θεί σε σχέση µε το χορό ως χορευτικό φαινόµενο, ως γεγονός. 

Στη Νάξο ο χορός και η µουσική είναι κύρια και στέρεα στοιχεία των «δρωµένων», 

όπως συµβαίνει ακόµα και σήµερα, µε κάποια όµως πιο χαλαρή διαδικασία. Επίσης κύ-

ρια και στέρεα στοιχεία είναι και η ένταση των τελεστών αλλά και ο πάνδηµος χαρα-

κτήρας.  

Η προσέγγιση που γίνεται εδώ, αφορά στο έθιµο-δρώµενο των «Φουστανελάδων» 

στο χωριό Κινίδαρος, που αποτελεί και το κέντρο διεξαγωγής της έρευνας στον ορίζοντα 

της χορολογίας, ως µέρος πολύ σηµαντικό του γενικού χορολογικού φαινοµένου της 

Νάξου, µε κέντρο τον άνθρωπο (λαό). 

Θεωρώ σκόπιµο ν' αναφέρω ότι, στη Νάξο παρατηρείται µια πολλαπλότητα στην ε-

νότητα των χορευτικών δρωµένων, η οποία προκαλεί επιστηµονικό, ερευνητικό ενδια-

φέρον ανθρωπολογικό, ιστορικό, εθνολογικό, θρησκειολογικό, ψυχολογικό, εθνοµουσι-

κολογικό, θεατρολογικό, ενδυµατολογικό σε µια συνάντηση δια της οποίας ο νεοελληνι-

κός παραδοσιακός χορός θα εµφανίζει τον µη συντηρητικό του χαρακτήρα. 

Η διακεκριµένη αυτή ενότητα, για ένα τόσο µικρό σε έκταση και πληθυσµό ελλαδικό 

χώρο, αποτελεί και ενότητα θεµατική, λατρευτική, η οποία ερµηνεύεται και από την 

παρουσία και λατρεία του ∆ιονύσου στο νησί της Αριάδνης και του κρασιού (Οινοποίων, 

γιος του ∆ιόνυσου). Τρεις µύθοι µας παραδίδονται από την αρχαιότητα για τον ∆ιόνυσο 

και την Αριάδνη, οι οποίοι µεταφέρθηκαν αυτούσιοι ως σήµερα δια στόµατος των χωρι-

κών της Νάξου, που αποτελούν ταυτόχρονα και ένα από τα µυθολογικά υπόβαθρα των 

«δρωµένων». Για τους µύθους αυτούς ο ∆ηµ. Οικονοµίδης49 επισηµαίνει ότι: 

«α) Η άµπελος µεγάλως εκαλλιεργείτο εν τη νήσω Νάξω κατά τους  αρχαίους χρόνους, 

ως και σήµερον,  

 β) ότι η λατρεία του ∆ιονύσου εν Νάξω είναι συναφής προς την καλλιέργεια της αµπέ-

λου, 

 γ) ότι ο θεός του οίνου συνεδέθη όλως φυσικώς µε την Αριάδνην, αντιπροσωπεύουσαν 

θεότητα της βλαστήσεως, 

 δ) ότι η λατρεία αυτών αυτόθι έσχε διττόν χαρακτήρα, οτέ µεν εκφράζουσα την χαρά 

των κατοίκων δια την βλάστησιν, την ευφορίαν της γης και την συγκοµιδήν των 

καρπών, ιδία της αµπέλου, οτέ δε την λύπην των δια τον της φύσεως µαρασµόν, και 

                                                                                                                                                                           
48 Ετελείτο στο όρος ΖΑΣ της Νάξου,  αυτόθι, σελ. 5. 
49 ∆. Ο ι κ ο ν ο µ ί δ η ς , (1985), «Ο ∆ιόνυσος και η άµ�ελος εν Νάξω κατά τας αρχαίας και νεωτέρας �α-

ραδόσεις»,  Ναξιακά, τ.4/5, (1985)15. 
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 ε) ότι οι ποικίλοι περί τον ∆ιόνυσον και την Αριάδνην Ναξιακοί µύθοι αποτελούν εξαί-

σια δείγµατα της πλούσιας φαντασίας και της βαθιάς συναισθηµατικότητας των νη-

σιωτών αυτών του Αιγαίου». 

 

Στο πρώτο µέρος, γίνεται χαρτογράφηση όλων των αποκριάτικων χορευτικών δρω-

µένων της Νάξου µε βάση τη συστηµατική και επιτόπια συµµετοχική παρατήρηση και 

καταγραφή (πρωτόκολλα) και τη σχετική βιβλιογραφία, τα οποία µας δίνουν τα παρα-

κάτω στοιχεία και υπό τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ:50 Μόσκαροι ή Μοσκάροι (µασκαράδες) ή Παλ(α)ιοµάσκαροι 

(στ΄ Απεράθου και στο Φιλώτι) µε µουτσούνες (προσωπίδες) ή µε βάψιµο [µουτζούρω-

µα (µαύρισµα)] ή άλλη παραλλαγή του προσώπου (άλειφαν το πρόσωπό τους µε µέλι 

και κολλούσαν φτερά κότας), Παπάς, Στρατιώτης, Παλιάτσος, Βλάχα (δηλ. µε γυναικεία 

µωραΐτικη φορεσιά), Ληστής, Κουδουνάτοι, Κουδουνάτοι µε αµπαδέλια (κάπα µε κου-

δούνια), Φουστανελά(δες)(τοι) ή Κορδελά(δες)(τοι) ή Λεβέντες, Αρκουδιάρη(δοι)51 

(στο Αγερσανί)52, Ζεϊµπέκι(δοι),53 Γριά, Νύφη (άνδρας σε νυφιάτικα), Γιατρός, Αράπης 

(µε γούνα, κουδούνια και µαύρο πρόσωπο), Σαλπιγκτής (µε στρατιωτική στολή). 

                                                      
50 Β. Πο ύ χ ν ε ρ ,  «Θεατρικά στοιχεία στα δρώµενα του Βορειοελλαδικού χώρου», ό�.�., 248-249. «Φαί-

νεται ότι τα σηµαίνοντα στοιχεία του σηµαινόµενου (αυτού �ου �αριστάνεται) ταυτίζονται, είτε �ρόκειται για υλικό 
οµοίωµα είτε για ζωντανό άνθρω�ο. Στην τελευταία �ερί�τωση το σηµαίνον και το σηµαινόµενο ενώνονται στον άν-
θρω�ο, ο ο�οίος �ρέ�ει να �αριστάνει κάτι άλλο α�’ ό,τι είναι η α�’ ό,τι είναι συνήθως (ό�ως συµβαίνει �.χ. µε τη 
γιορταστική ενδυµασία). Αυτό γίνεται κυρίως µέσω της µεταµφίεσης, του �ιο βασικού στοιχείου του ζωντανού θεά-
τρου. Εκεί όµως ορίζεται σαφώς τι σηµαίνει το σηµαινόµενο, δηλ. �οιο ρόλο ενσαρκώνει Ο ηθο�οιός, ενώ στα �ρώτα 
στάδια της µεταµφίεσης το σηµαινόµενο �αραµένει αόριστο: οι άνθρω�οι βάζουν είτε γιορταστικά ρούχα (και �αριστά-
νουν έτσι έναν ιδανικο�οιηµένο εαυτό τους) είτε κουρέλια, µαυρίζουν το �ρόσω�ο κτλ. (�αριστάνουν δηλ. αόριστα φό-
βητρα ή δαιµονικά ή και γελοία όντα, χωρίς αυτά να �άρουν συγκεκριµένη µορφή). Σε ένα δεύτερο στάδιο �ιο εξελιγ-
µένης µιµητικής ικανότητας, ο άνθρω�ος α�οµιµείται τη φύση: ντύνεται µε �ράσινα και λουλούδια (ανθοµορφική µε-
ταµφίεση) ή α�οµιµείται αόριστα τέρατα (θηριοµορφική µεταµφίεση) ή συγκεκριµένα ζώα (στο βορειοελλαδικό χώρο 
καµηλοµορφική και αρκτοµορφική µεταµφίεση). Τέλος ο άνθρω�ος µιµείται τον ίδιο τον άνθρω�ο, σε διάφορους στε-
ρεότυ�ους κοινωνικούς ρόλους: σαν γαµ�ρός, σαν νύφη, σαν γιατρός, σαν δικαστής κτλ. Το λαϊκό θέατρο �ου εξελί-
χτηκε α�ό δρώµενα σταµατάει συνήθως σ’ αυτό το στάδιο και δεν �ροχωρεί στην ατοµικο�οίηση του ρόλου ό�ως την 
γνωρίζουµε α�ό το έντεχνο θέατρο. 
Με την �ρώτη µατιά φαίνεται �αράξενο να α�οκαλούµε τη γιορταστική ενδυµασία  εµβρυϊκή µορφή της µεταµφίε-

σης, κι αυτό δικαιολογείται µόνο σε αντι�αραβολή της µε την καθηµερινή ενδυµασία, καθόσον ο άνθρω�ος �αριστάνει 
κατά τη γιορτή κάτι άλλο α�’ ό,τι είναι συνήθως. Μ’ αυτό τον τρό�ο αντα�οκρίνεται στις α�αιτήσεις της αλλαγµένης 
κοινωνικής �ραγµατικότητας κατά τη γιορτή, στη διαφορετική ιεράρχηση των αξιών, στην αλλαγή των δια-
�ροσω�ικών σχέσεων κτλ, δηλ. στις α�αιτήσεις των ισχυουσών εθιµοτυ�ιών της γιορτής. Το αντίθετο γίνεται στο 
καρναβάλι: κι εκεί ανατρέ�ονται οι κοινωνικές τάξεις και οι ανθρώ�ινες αξίες, άλλα µε άλλο τρό�ο: οι άνθρω�οι µου-
τζουρώνονται, φοράν κουρέλια,  αισχρολογούν, ντύνονται γυναίκες οι άντρες κτλ.. Μερικές φορές συνυ�άρχουν και οι 
δυο τάσεις στη µεταµφίεση µιας γιορτής, το λαµ�ρό και �ερήφανο της γιορταστικής ντό�ιας ενδυµασίας, και το δαιµο-
νικό και γελοίο της θηριοµορφικής µεταµφίεσης, ό�ως σε �ολλούς  αγερµούς των  Ρουγκάτσιων  στο  µακεδονικό χώ-
ρο». 

51 Αµφίεση, αλλά και χορός �ου, κατά τον Β. Πούχνερ, α�αντάται και στη Ρουµανία. Β. Πούχνερ, 

«Παραστατικά δρώµενα, λαϊκά θέµατα και λαϊκό θέατρο στη νοτιοανατολική Ευρώ�η», Λαογραφία  32 
(1979-81) 304-369. 

52 Χωριό στα Λιβάδια (Κάτω χωριά). 
53 Τα �αλαιότερα χρόνια στ' Α�εράθου, βλ. ∆. Ο ι κ ο ν ο µ ί δ η ς , ό�. �., σ. 14. Για το έθιµο αυτό στη Σύ-

ρο βλ. Ι.Π. Σ ι δ ε ρ ή ς , «Οι Ζεϊµ�έκ (έθιµα εν Σύρω)», Λαογραφία, ∆', (1914)  559 - 571. 
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2. ΠΡΟΣΩΠΑ: Παλιάτσοι, Στρατιώτες, Ληστές,54 Φουστανελάδες ή Κορδελάτοι ή 

Λεβέντες, Μπαϊρακτάρης, Κουδουνάτοι, Κουδουνάτοι µε αµπαδέλι (κάππα µε κουκού-

λα) και Σόµπα (χονδρό βλαστό κουφοξυλιάς),55 Γριά, Νύφη, Παπάς, Νεκρός, Γεωργός, 

Γιατρός, Σουργιστής (αυτός που ισώνει το χωράφι µετά το όργωµα), Αξινατόροι(αυτός 

που χρησιµοποιεί την αξίνα), Αράπης.56  

3. ΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Κουδούνια, σόµπες, µπαϊράκι, σάλπιγγα, 

ξίφη, τουφέκια, σακιά, ρόκα, σύνεργο (αλέτρι), σουργιά (γεωργικό εργαλείο που ισώνει 

το οργωµένο χωράφι), πανιστής (το µαύρο, από το καθάρισµα του φούρνου, πανί µε 

κοντάρι), αξίνα, σακούλι µε στάχτη, κορδέλες, χρυσαφικά, µαντήλια, στέφανα. 

4. «∆ΡΩΜΕΝΑ»57: «Φουστανελάδες» ή «Κορδελάτοι» ή «Λεβέντες», «Κουδουνά-

τοι», 58 «Ψεύτικος Γάµος»,59 «Ψεύτικη Κηδεία», «Αράπης», «Πόλεµος» (εικονική µά-

χη) (στον Κινίδαρο καταγράφεται ψευτοπόλεµος µεταξύ φουστανελάδων και στρατιω-

τών, αιχµαλωσίες, ανακρίσεις), «Αρκούδα», «Γριά», «Σάκιασµα», «Αροτρίωση»,60 

«Βοσκίστικα» (δηλ. αναπαράσταση όλων των βοσκίστικων εργασιών, στη bλάτσα, και 

κέρασµα τυροκοµικών προϊόντων απ' τους βοσκούς σε όλους τους συγχωριανούς), 

                                                      
54 Στα χωριά Ποταµιά και Κινίδαρος. 
55 «Κατά την γνώµην µου η σόbα των κουδουνάτων είναι ο διονυσιακός φαλλός», ∆. Ο ι κ ο ν ο µ ί δ η ς , «Η σό-

µ�α των Κουδουνάτων», Ναξιακά, 24/25 (1989)  67. 
56 «Μόσκαρος» �ου είναι µουτζουρωµένος και χορεύει µιµητικό  χορό  �άνω α�ό το «άρρωστο» �αιδί 

του, βλ. ε�. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς , Βυζαντινών βίος και Πολιτισµός, 5ος, (1951) 228, 229. 
57 Τα δρώµενα του σατυρικού γάµου, της εικονικής σ�οράς, των κουκιών, της ψευδαροτρίωσης, των ει-

κονικών µαχών, της �οµ�ής του «θιάσου» των Φουστανελάδων, ο Β. Πούχνερ [«Θεατρικά στοιχεία στα 
δρώµενα του Βορειοελλαδικού χώρου», Πρακτικά του ∆’ Συµ�οσίου Λαογραφίας. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη (1983) 
258-259] τα κατατάσσει στην �έµ�τη οµάδα των θεατρικών στοιχείων στα δρώµενα, η ο�οία είναι η �ιο 
σύνθετη και �λησιάζει στις �ιο εξελιγµένες της µορφές, το θέατρο. Οι µεµονωµένοι ρόλοι αλληλοσχετίζο-
νται και διαδραµατίζουν µια µικρή, στερεότυ�η έστω υ�όθεση. 

58 «Και το Τυρνό Σαββάτο 
     µέρα τω γκουδουνάτω, 
     �ο' �αίρνα' ντο χωριό 
     αµ�αδελοντυµένοι, 
    και κουδουνοζωσµένοι, 
    τροµάρα τω µ�αιδιώ». Α�ό την εφηµ. «Τ' Α�εράθου», αρ. φ. 64, σ. 9. 
59 «Ο γάµος �ου σηµαδεύει το �έρασµα σε µια νέα ζωή κατοχυρώνεται µε �ολλά µαγικά έθιµα. Στους 

Πρωτόγονους, �ου η λατρεία στηρίζεται στη χορευτική έκφραση, οι γαµήλιοι και �λατύτερα οι ερωτικοί 
χοροί, έχουν φανερή µαγική σκο�ιµότητα. Σε µας υ�άρχουν µονάχα µαγικά µιµοδράµατα, “Ψεύτικοι 
γάµοι”, �ου ακολουθούν το Μυστήριο του Γάµου µε σκο�ό τα ψεύτικα νιογάµ�ρια να µ�ερδεύουν το 
βάσκανο Πνεύµα, ώστε να µην αναγνωρίσει το ευτυχισµένο �ραγµατικό ζευγάρι και του φέρει κακοτυ-
χιά. Κατά τον Frager οι ακόλουθοι του ζευγαριού στη γαµήλια ακολουθία, -ντυµένοι συνήθως σαν νύφες 
και γαµ�ροί -, έχουν την ίδια µαγική σκο�ιµότητα �αράλληλα µε την ε�ίσης µαγική σκο�ιµότητα, για 
�ολυτεκνία. Χοροί συνοδεύουν τα νεοελληνικά γλέντια και του �ραγµατικού και του ψεύτικου γάµου. 
Είναι όµως και �άλι έκφραση γιορτινής χαράς, και όχι µαγικής �ρόθεσης». Βλ. Κ. Κ α κ ο ύ ρ η ,  «Ο χορός 
και η µαγεία στις ρίζες του θεάτρου», ό�. �.  

60 «Η µίµηση της αροτρίασης, οι “ιεροί άροτροι”, �ου τελούσαν οι αρχαίοι Έλληνες και τα συνεχίζουν οι σηµερινοί 
σε µαγικο-θρησκευτικά µιµοδράµατα της λαϊκής µας λατρείας, έχουν αναµφισβήτητη µαγική σκο�ιµότητα και είναι 
ένα κοντινό µας �αράδειγµα α�ό �λήθος ανάλογα µακρινά µας και σε τό�ο και σε χρόνο». Βλ. Κ. Κ α κ ο ύ ρ η ,  «Ο 
χορός και η µαγεία στις ρίζες του θεάτρου», ό�. �., σ. 79. Πβλ. Κ. Α. Ρω µ α ί ο ς , «Το υνί κατά τον γά-
µον», Λαογραφία, 6, σ. 346, �βλ. ε�. Ν. Κ ε φ α λ λ η ν ι ά δ η ς , «Το Ησιόδειο άροτρο στη Νάξο», Ναξιακά 6, 
(1986) 57-61. 
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«Κοινές Τάβλες» (τραπέζια), «Θεατρικές παραστάσεις» (στ' Απεράθου και στο Φιλώτι), 

«Ποµπές θιάσων» (η µετακίνηση του θιάσου των φουστανελάδων, µε τα πόδια, απ' το 

ένα χωριό στο άλλο), «Γλέντια στα σπίτια», «Σατυρικές απαγγελίες» (στ’ Απεράθου και 

το Φιλώτι) «Χορός», Χοιροσφάισµα («Έλα να χοιροσφαΐσεις και να φας και να γλεντή-

σεις»).61 

5. ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ: Ακριτικά και παραλλο(γ)ές, δηµοτικά άλλων περιοχών και µάλιστα 

Μωραίτικα, Αξιώτικα αυτοσχέδια (κοτσάκια) ξανάστρεφα ή κουριέζικα(σατυρικά), πει-

ραχτικά (άχρια), τα κουκιά, ο Αράπης. 

6. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: Τζαbούνα, dουbάκι, σουβλιάρι, βιολί, λαούτο, κλαρίνο. 

7. ΧΟΡΟΙ: «Βλάχα» (ο κατ’ εξοχήν αποκριάτικος χορός), Καλαµαθιανός, Συρτός, 

Μπάλλος, Β(b)ιτζηλαιαδίστικος,62 Ντίρλα (είδος γρήγορης «Βλάχας», που χορεύεται 

στα Κατωχώρια, Ζεϊbέκικος,63 Αράπης,64 Κλέφτες, Γερόντικος, τα Κουκιά,65 ο Νικη-

ντρές,66 το Πιπέρι,67 ο Κόνιαλης, η Τζαbουνόπορκα, το Μαµουτζέλο (βιολί – βιολάκι). 

8. ΤΟΠΟΣ: Η πλάτσα (πλατεία) και τα πλατσάκια, τα µαγαζιά, τα σπίτια, οι δρόµοι, 

τα δώµατα.68 

9. ΧΡΟΝΟΣ: Από το προφωνό Σάββατο της προφωνής69 βδοµάδας, κάθε µέρα, την 

Τσικνοπέφτη, την Κρεατινή και την Τυρ(ι)νή Κυριακή, την Καθαρή ∆ευτέρα. 

 

Σε πολλά από τα αποκριάτικα «δρώµενα» της Νάξου η ευετηριακή και αποτρεπτική 

σκοπιµότητα της δράσης είναι εµφανής µε εικόνες όπως: Αροτριώσεις  και  σπορές, θα-

νάτου - ανάστασης, φαλλοφορία70 κ.λπ.,71 αλλά συνάµα σε ορισµένα οι ουσιαστικοί λό-

γοι δεν είναι καθόλου εµφανείς και ιδιαίτερα σήµερα που γίνονται µηχανικά. 

                                                      
61 Ν. Κ ε φ α λ λ η ν ι ά δ η ς , (1985), Α�είρανθος, Π.Λ.Ο.Α.: Αθήνα, σ. 418. 
62 Α�οκριάτικος χορός οικογενειακός, της οικογένειας των Βιτζηλαίων (των ανδρών µόνο) α�ό την Κω-

µιακή. Για τον Βιτζηλαιαδίστικο χορό βλ. Στ. Χ. Σ � η λ ι ά κ ο ς , «Α�οκρηανά ρυθµικά “αδέσ�οτα κι ανί-
ερα”, ∆ισκογραφικές και άλλες �ερι�έτειες», Πρακτικά 12ου ∆ιεθνούς Συνέδριου της ∆.Ο.Λ.Τ, Αθήνα 
(1998)77-95. Συµ�εριελήφθη στο βιβλίο του Ν. Λ ε β ο γ ι ά ν ν η , Κωµιακή Νάξου, Τό�ου Χρώµατα – Αντιθέ-
σεων Αρµονία¸ τόµ. Β΄, Αθήνα 2001, σ. 121-142. 

63 Ζεϊbέκικος χορός µε Μαχαίρια, �ου χόρευαν Ναξιώτες, �ου είχαν  έλθει α�ό τα Βουρλά της Μ. Ασίας. 

Βλ.  Πρωτ.  Κινιδάρου και  Φιλωτίου. 
64 Μιµόδραµα. Οµοιάζει ή είναι ο αρχαίος Κόρδαξ; Βλ. Ιωάν. Μ. Α ρ β α ν ί τ η , «∆ηµ. Λόγος στη Β. Κυ-

νουρία», Πρακτ. Β' το�ικού Συνεδρίου Αρκαδικών Σ�ουδών, σ. 413-414, βλ. ε�. Σ δ ρ ά κ α ς , (1966), Ο χορός 
στη θρησκευτική ζωή των ανθρώ�ων, Θεσ/νίκη, βλ. ε�.  �ρωτόκολλα   και σηµ. 23. 

65 Χορός µιµητικός των Φιλωτιτών. 
66 «... Χορός �ου φαίνεται να µοιάζει µε �αιδιά...», Στ. Ήµ ε λ λ ο ς , (1974), Παρατηρήσεις εξ ε�ιτο�ίου ερεύνης εις 

τον Λαϊκόν Πολιτισµόν των νοτίων Κυκλάδων, Αθήνα, σ. 14, ε�. ∆. Ο ι κ ο ν ο µ ί δ η ς , (1985), Ναξιακά, 2 
(1986)32 και Στ. Ήµ ε λ λ ο ς ,  (1960/61), «∆ηµώδεις �αραδόσεις»,  Ε�ετ. Λαογρ. Αρχείου, τ. ΙΓ'-Ι∆', σ. 212. 

67 Ο Β. Π ο ύ χ ν ε ρ  τον χαρακτηρίζει ως «α�οµιµητικό χορό», Πρακτικά Β' Συµ�οσίου Ινστιτούτου Μελετών 

Χερσονήσου του Αίµου, Θεσ/νίκη, σ. 246, ενώ �λήρη �εριγραφή όµοιου «α�οµιµητικού χορού» κάνει για 
την Κάρ�αθο ο Μ. Νο υ ά ρ ο ς , (1969), Λαογραφικά Σύµµεικτα Καρ�άθου, Α', Αθήνα. 

68 Οι ε�ί�εδες στέγες των σ�ιτιών. 
69 Μας �αραδίδονται δύο ερµηνείες: α. «�ριν τις φωνές των χοίρων �ου σφάζονται εκείνη την ηµέρα», β. �ριν 

α�ό τις «φωνές» (α�ό το ξεφάντωµα) της Α�οκριάς. 
70 Βλ. ∆. Ο ι κ ο ν ο µ ί δ η ς , ό�. �., σ. 7. 
71 «... αλλά τη αληθεία όλα είναι αρχαιότερα του ∆ιονύσου ...».  �ρβλ. Γ. Μ έ γ α ς , (1979), Ελληνικαί Εορταί και 

έθιµα της Λαϊκής λατρείας, Αθήνα, σ. 101. 
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Αλλ' όµως τα παραπάνω αποτελούν λέξεις ή καταστάσεις σύνδροµες, κλειδιά, συµβο-

λισµούς που µας οδηγούν σε µια µελέτη του χορολογικού φαινοµένου µεγάλης έκτασης 

µε τοπικό και υπερτοπικό χαρακτήρα δια της προχωρητικής µεθόδου και µε τη συνδρο-

µή των συνοριακών επιστηµών της χορολογίας. 

 

Τα «παραστατικά δρώµενα», έτσι όπως αναφορικά καταγράφηκαν παραπάνω, απα-

ντώνται και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο (σε πολλές περιοχές µάλιστα πολύ πιο έντο-

να), αλλά και στον ευρύτερο Βαλκανικό. Για το απαντάται στον ευρύτερο βαλκανικό 

χώρο, ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ72 θα µας πληροφορήσει: 

«1. Οι µεταµφιέσεις του Καρναβαλιού, που τελούνται ακόµα και σήµερα, µαρτυρού-

νται ως αλλαγή φύλου ήδη από τον 16ο αιώνα. 

2. Η κυρία περίοδος των µεταµφιέσεων είναι, το Καρναβάλι. Στις ανθρωποµορφικές 

µεταµφιέσεις συγκαταλέγονται: οι άντρες που ντύνονται γυναίκες, η νύφη κι ο γαµπρός, 

η γριά, η έγκυος, όπως και τύποι διαφόρων επαγγελµάτων. Παίζονται, παρωδίες από 

κηδείες και. γάµους, η ψευδαροτρίωση, … ο θαυµατουργός γιατρός που ανασταίνει τους 

νεκρούς κτλ. 

3.  … Φορείς παραστατικών δρωµένων είναι ως επί το πλείστον οργανωµένες οµάδες 

από νέους, που ονοµάζονται calusari … παραβρίσκονται στους γάµους, κάνουν διάφορα 

“δικαστήρια”, τελούν τη µαγική ψευδαροτρίωση … 

4. Στο εσωτερικό της Γιουγκοσλαβίας, στη µουσουλµανική Βοσνία, στην ορθόδοξη 

Σερβία και στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία παρουσιάζεται µια εντελώς διαφορετική ει-

κόνα. Εδώ αισθάνεται κανείς την άµεση επαφή µε τα κεντρικά Βαλκάνια και µπορεί να 

συγκρίνει άµεσα τα φαινόµενα µε αντίστοιχα βορειοελλαδικά … Ντύνονται µε κουρέλια, 

µαυρίζουν το πρόσωπό τους, ντύνονται γυναίκες, παριστάνουν παρωδίες γάµου, την 

ψευδαροτρίωση, … παριστάνουν το γέρο και τη γριά, τη “νύφη”. … Βασική µορφή των 

µεταµφιέσεων, όπως σε παρόµοιες εκδηλώσεις από τη Β. Ελλάδα ως την Κεντρική Μι-

κρασία, είναι ο θηριοµορφικός “Αράπης”. 

5. Ο λαϊκός πολιτισµός του βορειοελλαδικού και θεσσαλικού χώρου συγγενεύει σε 

πολλά σηµεία µε τον κεντροβαλκανικό. …Τ’ παιδιά κρεµούν κουδούνια στη µέση τους 

και κάνουν θόρυβο για να διώξουν τα δαιµόνια (Καλικάντζαρους) και να ξυπνήσουν τη 

βλάστηση… Από τους τύπους µεταµφίεσης βρίσκουµε τον θηριοµορφικό Αράπη µε κου-

δούναι, προβιά και µαυρισµένο πρόσωπο, … την αρκούδα, τη νύφη και το γαµπρό, τον 

παπά, το γιατρό, τη γριά, και το γέρο, την έγκυο γυναίκα. Παίζεται ο εικονικός γάµος, ο 

φόνος του γαµπρού κι η νεκρανάστασή του, η κωµική εξέταση του γιατρού, η ψευδαρο-

τρίωση, η ψεύτικη κηδεία, το δικαστήριο κ.τλ. …» 

Ο Β. Πούχνερ, στο τέλος της εργασίας του και σε ότι αφορά στη νησιωτική Ελλάδα 

συνοψίζει ως εξής: 

«Αντίθετα στη νότια και νησιωτική Ελλάδα τα δρώµενα αναπτύσσονται κάπως πιο 

ελεύθερα (µερικές φορές µε δυτική επίδραση), αν και εξαρτώνται συνήθως πιο στενά 

από το θρησκευτικό εορτολόγιο του εκκλησιαστικού έτους. …» 

                                                      
72 Β. Πούχνερ, Λαογραφία  32 (1979-81) 304-369, ό�. �. 
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Αναφέρεται δε πιο συγκεκριµένα στα ακόλουθα, ενώ παραπέµπει και στην σχετική 

βιβλιογραφία: 

«… στην Πάτµο αναπαριστάνεται η τελετή του Νιπτήρα. Οι σκηνές του καρναβαλιού 

αναπτύσσονται µε µεγαλύτερη ελευθερία, π.χ. το δικαστήριο στη Σάµο και στην Πύλο, η 

σύνθετη παράσταση των Ζεϊµπέκ στη Σύρο κτλ. Με φανερή τη δυτική επίδραση γιορτά-

ζεται στα Εφτάνησα το καρναβάλι µε µάσκες και χορούς, κηδεύεται στην Κρήτη το 

Καρναβάλι από την Κυρά Σαρακοστή, γίνονται οι ποµπές των αρµάτων µε σοκολατοπό-

λεµο κτλ. … Υπάρχουν όµως και γνήσιες µορφές λαϊκού θεάτρου: οι Οµιλίες στα Ε-

φτάνησα, …». 

 

Παρατηρούµε λοιπόν εδώ µια στέρηση ερευνητικών καταγραφικών στοιχείων που 

αφορά στη νησιωτική Ελλάδα, σε σχέση µε τον βορειοελλαδικό χώρο, αν και η συγκε-

κριµένη εργασία έχει ως θέµα της την Ν.Α. Ευρώπη. Μπορεί στη νότια και νησιωτική 

Ελλάδα τα δρώµενα να αναπτύσσονται πιο ελεύθερα, όπως ισχυρίζεται ο Β. Πούχνερ,  

(πιστεύω, λόγω διαφορών στα ιστορικά και κοινωνικά συµφραζόµενα), αλλά δεν κατα-

γράφονται π.χ. δρώµενα, τα οποία, έστω περιορισµένα πλέον στον ψυχαγωγικό τους 

χαρακτήρα, καταγράφονται και στις Κυκλάδες, οι οποίες συγκλονίζονται από τον του-

ριστικό τεκτονικό σεισµό των τελευταίων ετών του περασµένου αιώνα. Τέτοια δρώµενα 

είναι τα ναξιακά δρώµενα των Φουστανελάδων, Κουδουνάτων, Κουκιών, Κλεφτών, του 

θηριοµορφικού Αράπη, του Αρκουδιάρη, ο Αµοργιανός «Καπετάνιος», η Σεριφιώτικη 

«Καπετανία», η «Περικεφαλαία» του Αγιασιώτη Φουστανελά, οι «Γύφτοι», η «Κοκά-

λα» της Αντιµάχειας της Κω κι οι «Κουδουνάτοι» και τα κοινά Ψευτοπόλεµοι, Ψευδα-

ρωτριάσεις, παρωδίες Γάµων και Κηδειών, µεταµφιέσεις ανδρών που ντύνονται γυναί-

κες ή γριές ή έγκυοι κ.τλ. 

 

 

ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ∆ΕΣ στον  Κινiδαρο 

 

Για το χορευτικό φαινόµενο των «δρωµένων» της αξώτικης Αποκριάς διατυπώνεται 

η γνώση, πως αυτά τα «δρώµενα», στο σύνολό τους, έχουν ως βασικό και αναπόσπαστο 

στοιχείο της όλης δράσης τους, το χορό. 

 Σε άλλα απ’ αυτά τα «δρώµενα» όµως, ο χορός είναι µέρος, τµήµα µιας ευρύτερης 

δράσης που µόνον τα συµπληρώνει («Κουδουνάτοι» στην Απείρανθο) και σε άλλα απο-

τελεί το βασικό στοιχείο, ώστε η τέλεσή τους χωρίς αυτόν καθίσταται αδύνατη, δηλαδή 

τελικά είναι χ ο ρ ε υ τ ι κ ά  δ ρώµ ε να . 

Ένα τέτοιο χορευτικό δρώµενο πανναξιακού73 χαρακτήρα, που εκτός των άλλων µ’ 

αυτό «τιµούν» τον Λύσιο ∆ιόνυσο,74 είναι και οι «Φουστανελάδες» ή «Κορδελάτοι» ή 

                                                      
73 ∆εν τελείται στα χωριά της Ανατολικής ορεινής Νάξου. Τα �ρωτόκολλα αναφέρονται στον Κινίδαρο. 

Οι οµοιότητες και οι διαφορές, �ου αφορούν στο «δρώµενο», µεταξύ των χωριών ό�ου και τελείται δεν 
θα καταγραφούν σ' αυτή την εργασία. 

74 «...Ο ΛΥΣΙΟΣ ∆ιόνυσος, ο θεός �ου λύτρωνε τους ανθρώ�ους α�ό  τις έγνοιες και τα βάσανα της καθηµερινής 

ζωής ...», βλ. Ι.Θ. Κ α κ ρ ι δ ή ς , (1986), Ελληνική Μυθολογία, έκδ. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, τόµ. 2ος, σελ. 
204, βλ. ε�. «Το �άθος των συγχρόνων Ελλήνων για χορό, α�οτελεί διέξοδο, µια λύτρωση α�ό τα βάσανα  της σκλα-
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«Λεβέντες» µε κέντρο δράσης τους «εκτός του χωριού», σε άλλα χωριά µε τη µορφή 

«θιάσου». 

Αναφερόµαστε λοιπόν σε µια δράση συνόλου µεταµφιεσµένων ανθρώπων, µε συγκε-

κριµένους και απονεµοµένους από τους γεροντότερους ρόλους, οι περισσότεροι των ο-

ποίων δρουν κυρίως χορευτικά. Πρόκειται περί θεατρικής «παράστασης»; Ο καθηγητής 

Β. Πούχνερ75 σηµειώνει περί θεάτρου και τα ακόλουθα:  

«Στην προσπάθεια επεξεργασίας µιας επιστηµονικής θεωρίας του θεάτρου 

πολλοί ερευνητές συµφώνησαν στο σηµείο ότι πολλά στοιχεία µπορούν να α-

φαιρεθούν από το θέατρο χωρίς να χάσει αυτό την ουσία του: το κείµενο, ο συγ-

γραφέας, η σκηνή, το κτίριο, τα κουστούµια κτλ. Στη βάση παραµένει µόνο η 

θεατρική κατάσταση: το ότι, ότι δηλ. ο -Α- παριστάνει (ενσαρκώνει) ένα ρόλο -

Β-, ενώ ο -Γ- τον παρακολουθεί. Εάν εφαρµόσουµε αυτό τον ορισµό σε µορφές 

λαϊκών δρωµένων, παρατηρούµε ότι όντως σε κάποια εξελικτικά στάδια δια-

µορφώνεται ένας τυποποιηµένος ρόλος, αλλά µας είναι δύσκολο να εντοπίσουµε 

πάντα τον ενεργό ηθοποιό και τον παθητικό θεατή. Βέβαια ξεχωρίζουµε συ-

νήθως ενεργούς και παθητικούς φορείς ενός εθίµου, αλλά ο βαθµός της ενεργη-

τικότητας και συµµετοχής του “παθητικού φορέα” στο δρώµενο πολλές φορές 

δεν επιτρέπει να τον αποκαλούµε “θεατή που παρακολουθεί”· και από την άλλη 

ο βαθµός της ασύνειδης ταύτισης του µεταµφιεσµένου µ’ αυτό που παριστάνει 

δεν επιτρέπει πάντα να τον αποκαλούµε “ηθοποιό”, άνθρωπο δηλ. που συνειδη-

τά και προµελετηµένα παριστάνει κάτι άλλο απ’ ό,τι είναι για τέρψη τρίτων. 

Εδώ υπάρχουν λογιών διαβαθµίσεις από δρώµενο σε δρώµενο, από εκτέλεση σε 

εκτέλεση κι ακόµα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η κατάσταση εµφανίζεται συ-

γκεχυµένη, ο αυτόπτης µάρτυρας µπορεί κατά προσέγγιση µόνο να παρατηρή-

σει την εσωτερική και εξωτερική συµµετοχή όλων των φορέων ώστε να αποφα-

σίζει πού τελειώνει στην κάθε περίπτωση το δρώµενο και πού αρχίζει το θέατρο. 

∆εν θέλουµε να αναπτύξουµε κι άλλο αυτή την απορία διότι οδηγεί σε δυσε-

πίλυτα προβλήµατα. Αυτό που µπορούµε να διαπιστώσουµε µε µεγαλύτερη σα-

φήνεια είναι τα µεµονωµένα στοιχεία του θεάτρου, όπως η µεταµφίεση, η πα-

ραστατική έκφραση, ο διάλογος, ο ρόλος, µικρές σκηνές κτλ.». 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_xXbINlBnEs 

 

                                                                                                                                                                           
βιάς», Α. Βουτυρά, (1990), Μουσική, Χορός και Εικόνα, Σύλλ. �ρος διάδοσιν Ωφελίµων βιβλίων: Αθήνα, 
σ.88 

75 Β. Πο ύ χ ν ε ρ , «Θεατρικά στοιχεία στα δρώµενα του Βορειοελλαδικού χώρου», ό�. �., σ. 227-228. 
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Α. Συµβολισµοί 76 

 

1. Η όλη δράση του τελείται από θίασο, µέρος της κοινότητας. 

2. Οι συµµετέχοντες έχουν προκαθορισµένους ρόλους. 

3. Συµµετέχουν µόνον οι άνδρες του χωριού, ενώ οι γυναίκες  περιµένουν αυτούς του 

άλλου χωριού που θα επισκεφτούν το δικό τους. 

4. Για να τελέσουν το χορευτικό δρώµενο µετακινούνται σε άλλα  χωριά. 

5. Στη  χορευτική πράξη συµµετέχουν µόνον οι Φουστανελάδες κι όχι όλος ο θίασος 

που συµµετέχει όµως στο όλο «δρώµενο». 

6. Η χορευτική τους πράξη αφορά τις γυναίκες, νέες και γριές («τις αποκριές, χορεύ-

ουν κι οι γριές») του άλλου χωριού που επισκέπτονται. 

7. Οι άνδρες, του χωριού που επισκέπτονται, συµµετέχουν στο χορό προς το τέλος 

των χορευτικών πράξεων των Φουστανελάδων, αφού όµως πληρώσουν το τακίµι. 

8. Η επιλογή των Φουστανελάδων γίνεται από τους λεβέντες του χωριού και την κά-

νει ο αρχηγός του θιάσου ο Μπαϊρακτάρης, ενώ εκφράζουν άποψη και οι παλαιό-

τεροι (γεροντότεροι). 

9. Οι Φουστανελάδες τίθενται υπό τις εντολές του Μπαϊρακτάρη και την προστασία 

των «στρατιωτών» ή των «ληστών». 

10. Οι οργανοπαίχτες που συνοδεύουν το θίασο δεν πληρώνονται. 

11. Ο χορός ξεκινάει αφού είναι έτοιµη η κοινή τάβλα77 µε φαγητά που έχουν φτιάξει 

οι γυναίκες του χωριού που επισκέπτονται. 

12. Ο χορός ξεκινάει µε τη συµµετοχή µόνον των Φουστανελάδων, ενώ στη συνέχεια 

και των γυναικών του χωριού που επισκέπτονται. 

13. Γίνεται συναγωνισµός µεταξύ των Φουστανελάδων για το ποιος θα πάρει το µα-

ντήλι78 από τις νιόπαντρες του χωριού79 της χρονιάς εκείνης.80 

14. Η ανταπόδοση της επίσκεψης στο άλλο χωριό, από τους Φουστανελάδες του, είναι 

δεδοµένη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επαναλαµβάνεται την επόµενη χρονιά. 

15. Η φορεσιά του Φουστανελά δεν ανήκει στον ίδιο. Ανήκει σε γυναίκες του χωριού, 

που µέχρι σήµερα έχουν την θέληση και την πρόνοια να φυλάνε τα εξαρτήµατά 

                                                      
76 Σύµβολο = Έµβληµα, γνώρισµα, ήτοι αισθητόν τι αντικείµενον ή γεγονός, ό�ερ εµφαίνει ζωηρώς ή 

εκφράζει αφηρηµένον τι, και δη ιδέαν, υ�εραισθητόν, �νευµατικόν τι. Ως εκ της φύσεως αυτού ταύτης το 
σύµβολον χρησιµο�οιείται εν τη θρησκεία, εν τοις µυστηρίοις, εν τη µυστικοθηρία και εν τη καλολογία, σύ-
νολος δε η καλλιτεχνία δύναται να κληθή σύµβολον, καθόσον �αριστά τας ιδέας εν αισθητή εµφανίσει. 
Και εν τη φιλοσοφία δε γίνεται χρήσις του συµβόλου, αφ’ ου η όλη ηµετέρα γνώσις των �ραγµάτων είνε 
συµβολική, ήτοι α�οτελείται εκ σηµείων εκ�ροσω�ούντων την α�όλυτον �ραγµατικότητα. Χρ. Α ν -
δ ρ ο ύ τ σ ο ς , (1984), Λεξικόν Φιλοσοφίας, Β. Ρ η γ ό � ο υ λ ο ς , Θεσ/νίκη, και βλ. ε�. «Τα θεατρικά σηµεία», 
Β. Πο ύ χ ν ε ρ , Σηµειολογία του θεάτρου, Παϊρίδης, Αθήνα 1985, σ. 61. 

77 Κ. Σ ά θ α ς , ό�. �., σ. �ε', = κοινά τρα�έζια = συµ�όσια = α�όδοση. 
78 Το µαντήλι αυτό, ε�ιστρέφοντας αργότερα στο χωριό, θ' α�οτελέσει τιµητικό τρό�αιο. Αφού το ράψει 

η «γυναίκα» ε�άνω στη φορεσιά, στο γιλέκο (µ�ιρίκο), θ' α�οτελέσει εξάρτηµά της για τα ε�όµενα χρόνι-
α. 

79 Η νιό�αντρη, µετά το γάµο φτιάχνει µερικά τέτοια µαντήλια για να της τα «�άρουν» κά�οιοι, (ένας) 

α�ό κάθε θίασο φουστανελάδων �ου θα ε�ισκεφτεί µέσα στην Τυρνή βδοµάδα το χωριό της. 
80 ∆ηλ. �.χ. Α�όκριες 1991  Α�όκριες 1992. 
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της κι έτσι να συµµετέχουν µ' αυτή την έννοια στο χορευτικό δρώµενο των Φου-

στανελάδων. 

16. Η συνεύρεση θιάσων δύο χωριών στο ίδιο γλέντι είναι αδύνατη. 

17. Η συµµετοχή των Φουστανελάδων στο δρώµενο σηµαίνει πρώτιστα και κύρια χο-

ρευτική πράξη. 

18. Κατά την αναχώρηση του θιάσου το πρωί και την επιστροφή το απόγευµα συµµε-

τέχει όλη η κοινότητα. 

 

B.  Tο ∆ρώµενο 

 

Οι Φουστανελάδες ή Κορδελάτοι, αποτελούν κύριο συµµετοχικό στοιχείο της τελευ-

ταίας εβδοµάδας της Αποκριάς  (Τυρ(ι)νή ∆ευτέρα έως και Τυρ(ι)νό Σάββατο) που 

δρουν χορευτικά έξω από το  χωριό τους, επισκεπτόµενοι άλλα χωριά. 

Τα χωριά που επισκέπτονται είναι: Το Σαγκρί, το Φιλώτι, η Μονή, η Ποταµιά και πιο 

συχνά το Χαλκί (Τραγαία), η Κεραµωτή, ο Καλόξυλος, η Μυρτιά, η Άχαψη, οι Άγιοι Α-

πόστολοι και το Κουρουνοχώρι (Μέλανες), οι Μύλοι. Η επιλογή των χωριών και της η-

µέρας γίνεται µε προσυνεννόηση. 

Όλη την εβδοµάδα δεν αφήνουν κανένα να πάει στη δουλειά, φυλάγοντας τα δροµά-

κια που οδηγούν έξω απ' αυτό. Όποιον πιάνουν, του παίρνουν τα εργαλεία της δουλειάς 

και τον οδηγούν στο χορό. 

Η επιλογή των Φουστανελάδων γίνεται από τον αρχηγό τους, τον Μ π α ϊ ρ α κ τ ά -

ρ η , από τους λεβέντες και χορευτάδες του χωριού, ενώ εκφράζουν άποψη και οι πα-

λαιότεροι Φουστανελάδες και Μπαϊρακτάρηδες αλλά και οι γεροντότεροι του χωριού. 

Το ξύπνηµα, το πρωί της Τυρνής ∆ευτέρας, αλλά και κάθε πρωί της εβδοµάδας αυ-

τής, το αναλαµβάνει ο  Σ α λ π ι γ κ τ ή ς, που είναι µεταµφιεσµένος σε στρατιωτικό.81 

Στο ξύπνηµα συµµετέχουν και µερικοί  Κ ο υδ ο υ νά τ ο ι 82 όχι όµως ιδιαίτερα µεταµφι-

εσµένοι και οι τ ο υφ ε κ ά δ ε ς  που σµπαραίνουνε.   

Οι επιλεγέντες για Φουστανελάδες πηγαίνουν στα σπίτια των γυναικών που έχουν 

την µεταµφίεση, µετά από προηγούµενη συµφωνία. Η γυναίκα αυτή µπορεί να είναι 

αρραβωνιαστικιά του, συγγενής ή και απλά συγχωριανή του. Η µεταµφίεση δεν ανήκει 

εποµένως στους Φουστανελάδες, αλλά στις γυναίκες αυτές. Γι' αυτό λένε: «Ο Βαγγέλης 

είναι της Κούλας», εννοώντας ότι τον Βαγγέλη τον  έντυσε η Κούλα. 

Η µεταµφίεση του Φουστανελά αποτελείται από τα εξής εξαρτήµατα: 

I) Τη Φουστανέλα (γίνεται από τα κρεββατοστρόσια µε τις δαντέλες, τα κοφτά 

κεντήµατα και το  µονόγραµµα, τα λεγόµενα  «γύροι»). 

II) Το βρακί (γυναικείο εσώρουχο). 

III) Το πουκάµισο (λευκό µε µανίκια κουµπωτά). 

IV) Την γραβάτα (στολισµένη µε χρυσή καρφίτσα). 

V) Το γιλέκο (αµάνικο και σταυρωτό). 

VI) Τη ζώνη (ζωνάρι). 

                                                      
81 Για �ολλά χρόνια, σαλ�ιγκτής ήτανε Κινιδαριώτης, �ου στο στρατό είχε την «ειδικότητα» αυτή. 
82 Τα κουδούνια τα κρατούν στα χέρια, αντίθετα µε τους Α�εραθίτες «Κουδουνάτους», �ου τα φορούν 

στη µέση. 
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VII) Τις Κάρτσες (κάλτσες) (λευκές). 

VIII) Τις καρτσοδέτες (καλτσοδέτες) (µε φούντες). 
IX) Το φέσι (κόκκινο τσακιστό, διπλωτό και µε µακριά µαύρη φούντα). 

X) Τα παπούτσια (ξώραφα). 

XI) Τα στολίδια τα οποία είναι : 

i. Η χρυσή καρφίτσα στο φέσι, 

ii. Το στεφάνι του γάµου στο φέσι (για τον νιόγαµπρο),  

iii. Οι κορδέλες στη φούντα,  

iv. Οι πολύχρωµες κορδέλες που κρέµονται πίσω από την πλάτη του γιλέ-

κου, 

v. Τα µαντηλάκια που είναι διπλωµένα τετράγωνα και ραµµένα στο µπρος 

µέρος του γιλέκου,  

vi. Οι κορδέλες που δένoνται στους βραχίονες, 

vii. Τα τιµαλφή (χρυσαφικά και άλλα, φερµένα κύρια από την Πόλη και τη 

Σµύρνη), τα οποία στολίζουν το λαιµό, το στήθος και τα χέρια του Φου-

στανελά,  

viii. Ο φιόγκος από κορδέλες στους  ώµους. 

Οι γυναίκες που ντύνουν τους Φουστανελάδες συναγωνίζονται ποια θα ντύσει τον 

καλύτερο, επιδεικνύοντας έτσι τα χρυσαφικά83 της και την τέχνη της σ' όλη την κοινό-

τητα αλλά και στ'  άλλα χωριά. 

Η συγκέντρωση για την αναχώρηση όλου του θιάσου, γίνεται στη bλάτσα απ' όπου 

και ξεκινούν για το άλλο χωριό µε τα πόδια. 

Τα µέλη του θιάσου φτάνουν και τα εκατό άτοµα, µαζί µε τους Φουστανελάδες, που 

αυτοί µπορεί να είναι είκοσι αλλά και τριάντα. 

Σ' αυτόν συµµετέχουν τα εξής πρόσωπα: 

I)  Ο Μ π α ϊ ρ α κ τ ά ρ η ς,  που είναι κι ο αρχηγός, µε το Μπαϊράκι84 του χωριού. 

II) ∆υο  Π α λ ι ά τ σ ο ι  ή  σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς  µε «ξίφια», δεξιά κι αριστερά του Μπα-

ϊρακτάρη ως σωµατοφύλακες των Φουστανελάδων  και του Μπαϊρακιού. 

III) Αυτοί που κρατούν τουφέκια µε τα οποία σµπαραίνουνε85 στον αέρα σαν εκδή-

λωση χαράς, αλλά και σύνθηµα για τους κάτοικους του άλλου χωριού ότι φτά-

νουν οι Φουστανελάδες. 

IV) Ο Σαλπιγκτής. 

V) Ο υπόλοιπος θίασος µε «τσι µοσκάροι» (παλιάτσοι), µεταµφιεσµένοι σε γυναί-

κες ή µουτζουρωµένοι στα πρόσωπα ή βρακάδες ή µε αλειµµένα τα πρόσωπά 

τους µε µέλι έχοντας κολληµένα φτερά από κότες, και 

VI) Το τακίµι86 των οργανοπαιχτών 

                                                      
83 Γι' αυτό κι ο φουστανελάς �ρέ�ει να χορεύει ήρεµα, να µην αναµιγνύεται σε τυχόν καυγάδες, να �ί-

νει µε µέτρο,  και  να �ροσέχει να µη λερώσει την φορεσιά του. Πρωτοκολλείται διάλυση αρραβώνα, για-
τί ο φουστανελάς ε�έστρεψε µε λερωµένη τη φορεσιά του. 

84 Μ�αϊράκι: σηµαία (τουρκ. bayrak). Η σηµαία είναι ένα �ολύχρωµο �ανί, α�' αυτά �ου φέρνανε οι γυ-

ναίκες α�' την Πόλη και τη Σµύρνη, στηριγµένο σ' ένα χοντρό καλάµι, τριών - τρεισήµισι µέτρων, ενώ 
στην κορυφή φτιάχνουν σταυρό και καρφώνουν νεράντζι  ή �ορτοκάλι, στολισµένο µε λουλούδια. 

85 Ρίχνουν τουφεκιές. 
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Η συµµετοχή, σ' αυτό το θίασο, όλων των νέων είναι δεδοµένη, φτωχών και µη φτω-

χών. 

Ο θίασος συγκεντρώνεται στην τοποθεσία «Κορωνιά» στου ∆ιάκου (παλιό χοροστάσι 

του χωριού). 

Ο θίασος ξεκινάει µε το σύνθηµα του Μπαϊρακτάρη, ενώ παίζουνε τα βιολιά, σµπα-

ραίνουνε τα τουφέκια και οι Φουστανελάδες είναι συντεταγµένοι δυο - δυο ή τρεις. 

Τα βιολιά, στο ξεκίνηµα απ' το χωριό, στην είσοδο του θιάσου στο άλλο χωριό και κα-

τά την αναχώρησή του απ' αυτό, παίζουν διάφορα Μαρς, ενώ στη διαδροµή δοκιµάζουν 

και τα νέα τραγούδια, τα οποία τραγουδάει όλος ο θίασος. 

Το τακίµι που συµµετέχει στους Φουστανελάδες, που µπορεί να µην είναι όλες τις 

µέρες το ίδιο, δεν πληρώνεται συνήθως. Παίζει για το κέφι των Φουστανελάδων σε α-

νταπόδοση της οικονοµικής σχέσης τους µ' αυτούς όλη τη χρονιά. 

Βγαίνοντας ο θίασος λίγο έξω απ' το χωριό, ο Μπαϊρακτάρης στέκεται, παραδίπλα, 

για να µαζέψει απ' όλους, πλην των Φουστανελάδων, χρήµατα για να πληρωθεί το µπα-

ρούτι για τα τουφέκια. 

Στη διαδροµή προς το άλλο χωριό τύχαινε να συναντηθούνε µε το θίασο άλλου χω-

ριού. Χρέος λοιπόν των Μπαϊρακτάδων είναι να χαιρετηθούν µε σταύρωµα των µπαϊ-

ρακιών, να φιληθούνε,  και να χαιρετηθούν δια χειραψίας λέγοντας  «χρόνια πολλά και 

του χρόνου». Όποιος προλαβαίνει και δίνει πρώτος το χέρι στον άλλον για χειραψία του 

δίνει και κάποια χρήµατα, ενώ ο άλλος είναι  υποχρεωµένος να του δώσει τα διπλά.  Στο  

κακό  σταύρωµα των  µπαϊρακιών, που προκαλεί ζηµιά σε κάποιο απ' τα δυο και στην 

µη ανταπόδοση της χειραψίας ή των χρηµάτων, οφείλονται µεγάλοι καυγάδες, οι οποίοι 

κατέληξαν σε ξυλοδαρµούς και ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ των µεν απ' τους δε, µεταφορά τους και 

κλείσιµο στο σχολείο του χωριού, σπάσιµο του µπαϊρακιού και κατάσχεσή του, µέχρι 

που χρειάστηκε  η επέµβαση του παπά ή και της Αστυνοµίας. 

Όταν συµβεί τέτοιο επεισόδιο, αφαίρεσης του µπαϊρακιού στο  χωριό εκείνο που το 

χάνει, δεν ξαναντύνονται Φουστανελάδες. 

Φτάνουν στο άλλο χωριό ενώ παίζουν τα βιολιά, σε γραµµή οι Φουστανελάδες, σαλ-

πίζοντας ο Σαλπιγκτής και οι άλλοι σµπαραίνοντας. 

Στη bλάτσα είναι έτοιµα τα τραπέζια, στρωµένα, κι αρχίζουν νά 'ρχονται οι γυναίκες 

µε τα φαγητά87 και τα σ(ι)φούνια88 µε το κρασί και, ξεκινάει το γλέντι. 

Στην αρχή πιάνονται και χορεύουν µόνοι τους οι Φουστανελάδες ξεκινώντας µε το 

«Μεγάλο Καλαµατιανό»89 ή «τ' Αργείτικο» και συνεχίζουν µε δυο-τρία «συρτουδάκια» 

[«Πολίτικο», «Σηλυβριανό», «Ποταµός», «Σιφνιό» (Αρτεµώνας), κ.λπ]. Οι γυναίκες 

φέρνουν συνέχεια φαγητά και κρασί για το κοινό τραπέζι, ενώ οι  Φουστανελάδες εν τω 

µεταξύ έµαθαν ποια γυναίκα παντρεύτηκε εκείνη τη χρονιά για να της πάρουν το µα-

                                                                                                                                                                           
86 Μόνο στον Κινίδαρο συµµετέχουν ΒΙΟΛΙΑ στους «Φουστανελάδες» (α�ό το 1890-1900 κ.ε.), ενώ στ' 

άλλα χωριά τα τζαbουνοdούbακα. 
87 Πατάτες τηγανιτές, αυγά και γλυνερό (χοιρινό). 
88 Σκεύος µε το ο�οίο βγάζουν το κρασί α�ό τα �ιθάρι, αλλά και κερνούν στο τρα�έζι. 
89 «Μεγάλο Καλαµαθιανό» λένε οι οργανο�αίχτες το τραγούδι «Σαν �ας στην Καλαµάτα…», γιατί έχει 

�ολλές «�άρτες». 
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ντήλι,90 το οποίο το βράδυ επιστρέφοντας στο χωριό θα το ράψει, η γυναίκα που έχει τη 

φορεσιά, επάνω στο γιλέκο. Θα χορέψουν όλες τις γυναίκες που έχουν βγει στη bλάτσα, 

ακόµα και τις γριές. 

Οι άντρες του χωριού µα και του θιάσου δεν συµµετέχουν στο χορό, παρά µόνον κα-

µαρώνουν τις γυναίκες τους και τους Φουστανελάδες,91 ενώ όταν εκδηλώσουν επιθυµία 

για χορό (όχι αυτοί του θιάσου) πρέπει να πληρώσουν το τακίµι. 

Οι παλιάτσοι µε το bαϊρακτάρη και ενώ ο χορός εξελίσσεται,  γυρίζουν τα σπίτια και 

µαζεύουν αυγά, το ΝΤΑΒΑΕΤΙ, που τα  βάζουν σε καλάθια που παίρνουν µαζί τους γι' 

αυτό το σκοπό, και  χρήµατα.92 Τα αυγά τα ανταλλάσσουν στο µαγαζί, του δικού τους  

χωριού, µε νηστίσιµα, για το κοινό και πάνδηµο τραπέζι της  Καθαρής ∆ευτέρας. 

Σαν  α µ π ρ ο σ τ ι ν ο ί  (πρώτοι) στο χορό µπαίνουν οι χορευτάδες Φουστανελάδες 

για να εντυπωσιάζουν τις γυναίκες του   χωριού. 

 

Ο χορός συνεχίζεται µε εναλλαγές Συρτών - Μπάλλου αλλά και Καλαµαθιανού. Τα 

τραγούδια των συρτών τα τραγουδάει ο λαουθιέρης, όπως  είναι το  τυπικό, αλλ' αντίθε-

τα, στο Μπάλλο, που το τυπικό είναι να λέει παινέµατα κ.ά., αυτό δεν συµβαίνει γιατί 

στην περίπτωση αυτού του χορευτικού δρώµενου δεν χορεύει κάθε ζευγάρι µόνο του και 

µε σειρά, αλλά όλοι µαζί. 

Ο χορός των Φουστανελάδων είναι σεµνός, ήσυχος, σοβαρός. Χορεύουν όλες τις γυ-

ναίκες και τις γριές και  διακόπτουν (όχι όλοι µαζί) για να πιούνε (λίγο) και να φάνε. 

Στο τέλος του γλεντιού θα χορέψουν και οι παλιάτσοι µια «Βλάχα», αλλά µόνοι τους 

(δεν πιάνονται σ' αυτό το χορό οι Φουστανελάδες για να µην λερώσουν τις φορεσιές 

τους). 

Κατά τη διάρκεια του γλεντιού ο Μπαϊρακτάρης φανερώνοντας την υποχρέωση που 

αισθάνεται ως αρχηγός των Φουστανελάδων για την παρεχόµενη φιλοξενία, και ιδιαί-

τερα των γυναικών, περιφέρει το µπαϊράκι, κατά διαστήµατα, πάνω από τα κεφάλια 

των χορευτών, φωνάζοντας «Ζήτω των ..» (το όνοµα των κατοίκων του χωριού) και ε-

παναλαµβάνουν όλοι οι συµµετέχοντες. 

Αν στο πρόγραµµά τους δεν έχουν να πάνε σε πολλά χωριά, το γλέντι συνεχίζεται µέ-

χρι να δώσει το σύνθηµα ο Μπαϊρακτάρης για την αναχώρηση. 

Σε περίπτωση που στη διάρκεια του γλεντιού εµφανιστεί άλλο µπαϊράκι, είναι υπο-

χρεωµένοι να σταµατήσουν το γλέντι κι ο Μπαϊρακτάρης να διατάξει την αναχώρησή 

τους. 

Η αναχώρηση γίνεται πάλι µε την ίδια τάξη, οι Φουστανελάδες  στη σειρά, τα βιολιά 

να  παίζουν το  Μαρς και τα τουφέκια να  σµπαραίνουνε. 

Η επιστροφή τους στο χωριό έχει και πάλι, όπως και το πρωί, πάνδηµο χαρακτήρα. 

Τους περιµένουν οι γυναίκες του χωριού για να τις χορέψουν στη bλάτσα και ενώ βρα-

διάζει χορεύουν όλοι, στο µαγαζί, οι µεν Φουστανελάδες νοιώθοντας «αχόρευτοι», γιατί 

                                                      
90 Γι' αυτό µαρτυρούνται �ολλοί καυγάδες. 
91 Μετά το 1940, οι άνδρες του χωριού άρχισαν να χορεύουν, αλλά �ρος το τέλος του γλεντιού, αφού 

�ληρώσουν όµως τα βιολιά. 
92 Με χρήµατα α�ό το «Νταβαέτι» έχει αγοραστεί και το ολόχρυσο δισκο�ότηρο της εκκλησίας του Αη 

Γιώργη του χωριού. 
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δεν χόρεψαν µε τις συγχωριανές τους και οι γυναίκες επιθυµώντας των δικών τους αν-

δρών το χορό, αν κι απ' το πρωί τις χόρευαν Φουστανελάδες από άλλο χωριό. 

Έτσι, ξεκινάει µια καινούργια χορευτική εκδήλωση, πάνδηµου τώρα χαρακτήρα και 

µε το ίδιο χαλαρό χορευτικό τυπικό, όλοι µαζί, χωρίς παραγγελίες στα βιολιά, χωρίς πα-

ρέες (σειρά), χωρίς  το τυπικό µοναδικό ζευγάρι του Μπάλλου, όπου τώρα θα χορέψουν  

κι οι γριές.93 

Η νύχτα θα τους βρει χορεύοντας, για να τελειώσει έτσι το χορευτικό δρώµενο κά-

ποιας ηµέρας της Τυρνής βδοµάδας. 

 

 

Επίλογος 

 

1. Στο αποκριάτικο αυτό «δρώµενο» στον Κινίδαρο της Νάξου, ως κύρια χορευτικό 

δρώµενο, ο κυρίαρχος ρόλος των Φουστανελάδων είναι ρόλος  χ ο ρ ε υ τ ι κ ό ς . 

2. Η εµφάνιση του χορού δια µέσου της συγκροτήσεως θιάσου αποκτά µια έντονη θεα-

τρικότητα. 

Συνοδά στοιχεία αυτής της θεατρικότητας είναι : 

i. Ο µη πάνδηµος χαρακτήρας του χορευτικού δρωµένου, αλλ' αντίθετα η δηµι-

ουργία θιάσου και µάλιστα συνισταµένου µόνον από άνδρες. 

ii. Η µεταµφίεση ως µέσον επιδίωξης επίτευξης του σκοπού των τελεστών.94 

iii. Τα σκεύη που χρησιµοποιούνται: µπαϊράκι, τουφέκια, «ξίφια», κουδούνια, 

σάλπιγγα,  καλάθια. 

3. Με την επιστροφή των Φουστανελάδων στο χωριό τους, ο χορός αποκτά πάνδηµο 

χαρακτήρα µε τη συµµετοχή ακόµη και των γραιών. 

4. Οι Φουστανελάδες θεωρούν τη συµµετοχή τους ως υποχρέωση, τιµή, ευθύνη προς το 

εθιµικό της κοινότητάς τους, εκπροσωπώντας την.  

5. Το γλέντι των Φουστανελάδων είναι µια εκτέλεση κοινοτικού έργου. 

6. Στο χορό: 

i. Είναι έντονη η διαφοροποίηση των ρόλων του θιάσου, µε προεξάρχοντες στο 

χορό, τους Φουστανελάδες. 

ii. Ο χορός τους απευθύνεται στις γυναίκες του άλλου χωριού. 

iii. Το χορευτικό τυπικό είναι διάφορο αυτού που τελείται σ' όλες τις άλλες χορευ-

τικές εκδηλώσεις του χωριού. 

7. «Η φανατική εµµονή σ' αυτές τις προγονικές παραδόσεις είναι ίσως ανυπολόγιστα 

µακρινή».95 

                                                      
93 Βλ. σηµ. 51, βλ. ε�. Ε υ ρ ι � .  Β ά κ χ ε ς , «... και οι γέροι καλούνται να συµµετάσχουν και να χορεύουν», βλ. 

ε�. Στ. Ήµ ε λ λ ο ς , «Ειδήσεις �ερί Ελληνικών χορών και Μουσικής, �αρά τω �εριηγητή P. Aug. De 
Guys», Ε�. Λ.Α., τόµ. ΙΕ'-ΙΣΤ', (1962-63)15. 

94 Βλ. Γ. Μ έ γ α ς , ό�. �., σ. 44. 
95 Βλ. Κ. Κ α κ ο ύ ρ η , (1975), «Θρακοµακεδονικά ∆ρώµενα», Α' Συµ�όσιο Λαογραφίας του Ινστιτούτου Με-

λετών Χερσονήσου του Αίµου, σ. 76. 
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8. Η φανατική εµµονή σ' αυτές τις προγονικές παραδόσεις διατηρεί τον αντιστασιακό 

τους χαρακτήρα µέχρι και σήµερα, περνώντας µέσα από πολλούς εµποδισµούς που 

σηµαίνονται από: 

i. Τους Κανόνες της εκκλησίας.96 

ii. Τη δράση των Λατίνων κατακτητών.97 

iii. Την δράση των Τούρκων κατακτητών.98 

iv. Την δράση των οργάνων της Τάξης του Κράτους.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτηµα: 

 

Το Αποκριάτικο τραγούδι της ΝΑΞΟΥ 

  

Για το Αποκριάτικο τραγούδι στ’ Απεράθου, ο Τάσος Μ. Ζευγώλης µας πληροφορεί:100  

«Γλεντ�τε να  γλεντ�ζωµε, 
µα µ�ν' αυτ� κερδ�ζοµε...» 

«Εις τα δηµοτικ� τραγο�δια της Ν�σου µετ� κ�που διεκρ�ναµεν �σα 
�δονται κατ� τας ηµ"ρας των Απ�κρεω κατ� τους χορο�ς και τας δια-
σκεδ�σεις και εκ το�των π�λιν µετ� κ�που διεκρ�ναµεν �σα ηδ�ναντο να 
δηµοσιευθ'σι δι�τι πολλ� εξ αυτ'ν ε�ναι επ� τοσο�τον �σεµνα, 'στε να 
µην επιτρ"πεται η δηµοσ�ευσις αυτ'ν, επιτρεποµ"νων να �δονται µ�νον 
υπ� την πνιγηρ�ν ατµ�σφαιραν αγρ�ας κρασοκαταν�ξεως. 
Ιδιαιτ"ρως κατ� τας εορτ�ς των Απ�κρεω εν Απειρ�νθω ζωνταν�ν πα-

ρ�δειγµα της γενν�σεως, ανατροφ�ς και εξαιρετικ�ς λατρε�ας εν τη Ν�σω 
του θεο� της ευθυµ�ας και του γ"λωτος ο Απειρ�νθιος, µε την ασπ�δα 
του µετηµφιεσµ"νου, επικρ�νει και σατυρ�ζει τους π�ντας και τα π�ντα, 

                                                      
96 Βλ. Ν ι κ ο δ ή µ ο υ  Μο ν α χ ο ύ ,  ΠΗ∆ΑΛΙΟΝ της νοητής νηός, ..., Κων/ος Γκαρ�ολάς, Αθήνα, 1841. 
97 Βλ. P. S a u g e r , (1698), «H �αρούσα κατάστασις των νήσων του   Αιγαίου �ελάγους», Ναξιακά, 17-18, 

1988(22-23). 
98 Βλ. Κ. Σ ι µ ό � ο υ λ ο ς , (1988), Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τόµ. Β', Αθήνα, σελ.234,500, βλ. ε�. Α. 

Β ο υ τ υ ρ ά , ό�.�., σελ.88,  βλ. ε�. Φ Ι Λ Ω Τ Ι, (1986), τόµ. Α', Αθήνα, σ. 258 κ.ε. 
99 Βλ. Μ. Ψα ρ ρ ά ς , «Α�ό τις �αλιές Α�όκριες στο Φιλώτι Νάξου», Αιγαιο�ελαγίτικα, 24 (1992)32. 

 
100 Τ. Μ. Ζ ε υ γ ώ λ η ς , Αντίλαλοι α�ό τα τραγούδια της Νάξου, 1962, σ. 57 - 59. 
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αποκαλ�πτων τα τρωτ� εκ�στου - των πολιτικ'ν ιδ�ως - µε στ�χους και 
ευφυολογ�µατα σατυρικο� περιεχοµ"νου υπ� τον �πλετον γ"λωτα τον 
πλ�θους. Αλλ� δεν ε�ναι µ�νον τα εξ αµ�ξης των αρχα�ων χρ�νων, αλλ� 
και γενικ'ς, η θορυβ'δης εµφ�νισις των κωδωνοφορο�ντων µετηµφιεσµ"-
νων καθ' ωρισµ"νας ηµ"ρας, η ανηλε�ς σ�τυρα του πλ�θους, αι βωµολο-
χ�αι αι �σεµνοι χειρονοµ�αι, η αγρ�α κρασο-κατ�νυξις και εν π�σι το�τοις, 
η θεατρικ� αρπαγ� της Βασιλ�σσης, προσ"διδον εις τας εορτ�ς των Απ�-
κρεω της Απειρ�νθου µιαν αρχαϊκ�ν µορφ�ν ∆ιονυσιακ'ν οργ�ων, µη α-
παντ'σαν αλλαχο� και επειδ� �δη �λα αυτ� "σβησαν δια παντ�ς, θεω-
ρο�µεν υποχρ"ωσιν, δια τον ιστορικ�ν του µ"λλοντος να περιγρ�ψωµεν 
ιδιαιτ"ρως την θεατρικ�ν παρ�στασιν σατυρ�ζουσαν - ως φα�νεται - την 
αρπαγ�ν της Περσεφ�νης και την εκ του 1δου επ�νοδον αυτ�ς παρ� του 
∆ιον�σου και του Ηρακλ"ους - κατ� την ταπειν�ν ηµ'ν γν'µην. 
Την τελευτα�αν Κυριακ�ν των Απ�κρεω οµ�ς µετηµφιεσµ"νων µε συ-

νοδε�αν κωδωνοφορο�ντων προς φ�λαξ�ν των και τ�ρηοιν της τ�ξεως κα-
τ"φθανεν εις την πλατε�αν του χωρ�ου, �που πλ�θος κ�σµου αν"µενε να 
παρακολο�θηση την πρωτ�γονον θεατρικ�ν παρ�στασιν. 5ταν εις το 
µ"σον της πλατε�ας �ρχιζεν ο χορ�ς των µετηµφιεσµ"νων µε ζε�γος νε�-
νυµφων επ� κεφαλ�ς, εξα�φνης εις εκ του πλ�θους - εν συνεννο�σει ως φα�-
νεται - αρπ�ζει την ν�µφην και φε�γει µετ' αυτ�ς κατευθυν�µενος προς 
τον Μητροπολιτικ�ν Να�ν, καταδιωκ�µενος παρ� του γαµβρο� και των 
κωδωφορο�ντων - υπ� τους αλαλαγµο�ς του πλ�θους. Οι απαγωγε�ς 
συλλαµβ�νονται τ"λος και η αρπαχθε�σα επαναφ"ρεται και παραδ�δε-
ται εις τον σ�ζυγον υπ� τα χειροκροτ�µατα και τας ζητωκραυγ�ς του 
πλ�θους και οι χορο� επαναλαµβ�νονται µε �σµατα και στ�χους περι-
φρονο�ντας την σεµν�τητα, Ο ο�νος προσφ"ρεται δωρε�ν απ� τους 
προ�χοντας και τα περ� την πλατε�αν καφενε�α και ο χορ�ς εξακολουθε� 
µ"χρι της επερχ�µενης νυκτ�ς. 
Την πλ�ρη και επ�πηµον ερµηνε�αν του εκλιπ�ντος �δη εθ�µου �λλοις 

δ"δοται να κρ�νωσιν, ηµε�ς περιοριζ�µεθα να αναφ"ρωµεν µ�νον �τι εκ 
των συγχρ�νων ο αε�µνηστος πατ�ρ της Λαογραφ�ας καθηγητ�ς Νικ. 
Πολ�της υπ"βαλεν εις τον ∆�µαρχον Απειρανθ�ας και "θεσεν εις την 
σφραγ�δα του ∆�µου την κεφαλ�ν του ∆ιον�σου, κατ�πιν των σταλ"-
ντων προς αυτ�ν παρ� του ∆ηµ�ρχου πλ�θους παροιµι'ν και αρµ�των 
σατυρικο� περιεχοµ"νου εξ ων συνεπ"ρανε την γ"ννησιν και ανατροφ�ν 
εν Ν�ξω του Θεο� του ο�νου». 
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