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ΤΟ ΚΙΝΙΔΑΡΙώΤΙΚΟ ΠΡώΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟ ΕθΙΜΟ 
ΤΟυ ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤώΝ ΓΑϊΔΑΡώΝ 

ΣΤΑ «ΔώΜΑΤΑ» ΤώΝ ΣΠΙΤΙώΝ
(Μια πρώτη λαογραφική ερμηνεία του)

μανοληΣ Γ. ΣέρΓηΣ

Επίκ. Καθηγητής του Δ. Π. Θράκης

Το πιο ξεχωριστό έθιμο της (παραμονής της) Πρωτομαγιάς στη 
Νάξο είναι αυτό του ανεβάσματος των γαϊδάρων στα «δώματα» 
των σπιτιών, που επιχωριάζει αποκλειστικά στον Κινίδαρο. Στην 
παρούσα εργασία καταθέτω μια πρώτη λαογραφική ερμηνεία 
του, την οποία πλαισιώνω με την παράθεση του τελετουργικού 
του εθίμου, με δύο λαϊκές ερμηνείες του και κάποιες σκέψεις 
μου για τη λειτουργικότητά του στο παρόν.

1. ΤΟ ΤΕΛΕΤΟυΡΓΙΚΟ

Το βράδυ της παραμονής της Πρωτομαγιάς τα «κοπέλια» του χωριού 
(τονίζω το νεαρό της ηλικίας τους) συγκεντρώνονταν για το καθιερωμέ-
νο γλέντι. Ο Κων/νος  Κλουβάτος στην περιγραφή του τελετουργικού 
του εθίμου τονίζει ότι οι νεαροί κάποια στιγμή «ξεγλιστρούσαν ένας-
ένας από τις παρέες τους και χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τους 
υπόλοιπους συγχωριανούς, με μεγάλη διακριτικότητα και μεθοδικότη-
τα συγκεντρώνονταν κρυφά για να εκτελέσουν το σχέδιο εντοπισμού 
και συγκέντρωσης των γαδάρων».1 Ο ίδιος δεν αναφέρει τους λόγους 
της τηρούμενης μυστικότητας. Θυμηθείτε τη μυστικότητα με την οποία 
μεταφερόταν π.χ. το «αμίλητο νερό» στο σπίτι ή την τέλεση μιας «κρυ-
φολειτουργιάς».2 Το έθιμο «απαιτούσε» προς ευόδωση των στόχων του 
την προστασία του από το επίβουλο «κακό μάτι», από τις κακοποιές 
γενικά δυνάμεις που ελλόχευαν για να αποτρέψουν τα αποτελέσματα 

1. Κων/νος Κλουβάτος, Κυνίδαρος ο «Απίκραντος». Κοινές και ιδιότυπες πολιτισμικές 
και γλωσσικές αποτυπώσεις, Αυτοέκδοση με την ευγενική συμπαράσταση των Πολιτι-
στικών Συλλόγων Κυνιδάρου, Αθήνα 2011, 100.

2. Η κρυφά τελούμενη λειτουργία προς θεραπεία πάσχοντος, μικρών παιδιών συνήθως. 
Είναι θαυμαστός ο συγκερασμός της «ορθόδοξης» τελετουργίας και του τυπικού της 
με τον μυστικισμό και τον παγανισμό. Πρβλ. Μανόλης Γ. Σέργης, Λαογραφικά και εθνο-
γραφικά από το Γλινάδο Νάξου, Προοδευτικός Όμιλος Γλινάδου Νάξου, Αθήνα 1994, 
478-479.
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που επιδιώκονταν μαγικά με την τέλεσή του.
Το τελετουργικό του ανεβάσματος πρέπει να τηρηθεί αυστηρά, για 

πολλούς λόγους, κυρίως για την ασφάλεια των επιτελεστών, αλλά και 
των ίδιων των ζώων. Το ζώο, αφού δεθεί από το θώρακα και την κοιλιά, 
«ανεγείρεται» στο δώμα,3 όπου και θα παραμείνει όλη τη νύχτα και την 
επομένη ημέρα μέχρι το μεσημέρι, εις θέαν του πλήθους. Η εικόνα των 
όχι ευάριθμων γαϊδάρων διασκορπισμένων στα «δώματα» ήταν παλαι-
ότερα τουλάχιστον ένα εντυπωσιακό θέαμα! Τονίζω στο σημείο αυτό 
ότι η εξεύρεση των «ζωντανών» για να «συμμετάσχουν» στο δρώμενο 
κάποτε ήταν εύκολη υπόθεση, με δεδομένη την πληθώρα τους, αντι-
θέτως, τα χρόνια που περιγράφει ο Κλουβάτος, και ειδικότερα σήμε-
ρα, το πρόβλημα εξευρέσεώς τους είναι πολύ μεγάλο. Μετά βίας, όπως 
ισχυρίζεται, μπορούν σήμερα να συγκεντρώσουν 5-6 και να συνεχίσουν 
το πατροπαράδοτο έθιμο. Τονίζω επίσης ότι πρόκειται για κάποιο στα-
θερά επαναλαμβανόμενο έθιμο και όχι για κάποιο αναβιούμενο, αφού 
οι προφορικές μαρτυρίες διαβεβαιώνουν ότι καθ’ όλον τον 20ό αι. ου-
δέποτε διεκόπη η τέλεσή του.

Το αντίστοιχο τελετουργικό του κατεβάσματος των ζώων ήταν δυ-
σκολότερο στην εφαρμογή του. Έπρεπε να «μπαστουρώσουν» τα ζώα 
στα μπροστινά τους και τα πισινά πόδια (για να γίνουν ακίνδυνα, αλλά 
και να διευκολυνθεί το κατέβασμα), να τα ρίξουν κάτω (στο έδαφος 
της ταράτσας), να τα μεταφέρουν σηκωτά στο χείλος της, να τα δέσουν 
όπως όταν τα ανέβαζαν, και κατόπιν να αρχίσει η «κάθοδός» τους. Η 
φάση αυτή απαιτούσε συντονισμό κινήσεων, συνήθως κάποιος έδιδε το 
παράγγελμα και το ρυθμό, όπως συμβαίνει σε ανάλογες εργασίες που 
απαιτούν συγχρονισμό. 

2. ΟΙ ΛΑϊΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟυ ΔΡώΜΕΝΟυ

Η πρώτη ερμηνεία: τα παλιά χωμάτινα «δώματα» των οικιών είχαν 
αρκετά χόρτα, που έπρεπε να καθαριστούν. Η περιφέρεια του χωριού 
δεν διέθετε χορτολιβαδικές εκτάσεις, παρά μόνον «μπαξεδάκια», υφί-
στατο θέμα διατροφής των υποζυγίων. Λέγεται λοιπόν πως κάποιοι 
ανακάλυψαν ως λύση το ανέβασμά τους σ’ αυτά, όπου τα άφηναν επί 
μία εβδομάδα. Έτσι εξασφάλιζαν την εβδομαδιαία διατροφή των ζώων, 
αλλά ταυτοχρόνως καθάριζαν τα «δώματα» για να τα «κυλιντρώσουν» 

3. Ο φίλος Χρήστος  Τσελέντης θυμάται ότι ο γάιδαρός τους την ημέρα εκείνη πήγαινε 
και ακουμπούσε μόνος του στον τοίχο του σπιτιού που θα τον ανέβαζαν, και δεχόταν 
χωρίς αντίρρηση το δέσιμό του. 
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αργότερα πιο εύκολα και να τα καταστήσουν υδατοστεγή.4 
Κατά την δεύτερη λαϊκή ερμηνεία, οι Κινιδαριώτες παλαιότερα με-

τέβαιναν με τα υποζύγιά τους την επομένη της Πρωτομαγιάς στο πα-
νηγύρι των γειτονικών Σιφώνων, του εγκαταλελειμμένου προ πολλού 
οικισμού.5 Οι αρχηγοί των οικογενειών συνόδευαν τις κόρες τους σ’ αυ-
τήν την άκρως επιδεικτική κοινωνική εκδήλωση. Ένας νεαρός για να 
αποτρέψει τη μετάβαση του πατέρα της κοπελιάς (με την οποία ήταν 
ερωτευμένος) και της ίδιας στο πανηγύρι, ανέβασε το «ζωντανό» τους 
στο δώμα του σπιτιού. Η ιστορία, λέει, μαθεύτηκε στο χωριό και έκτοτε 
καθιερώθηκε το έθιμο που αυτός δημιούργησε.6

3. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Η ερμηνεία μου βασίζεται σε τρεις όρους - κλειδιά: άνοιξη-Πρωτομαγιά, 
γάιδαρος και στέγη κατοικίας. Αυτές κατά την άποψή μου ερμηνεύουν 
με τη λειτουργική μεταξύ τους συνάφεια το δρώμενο.

Η άνοιξη ήταν μια κρίσιμη φάση για την επιβίωση της «παραδοσια-

4. Μανόλης Γ. Σέργης, Λαογραφικά και εθνογραφικά από το Γλινάδο…, ό.π., 30.
5. Βλ. Λ. Θεόφιλος, «Ναξίων διοίκηση και αυτοδιοίκηση», στον τόμο Μ. Γ. Σέργης, Στέφ. 

Ψαρράς (επιμ.), Νάξος. Αρμενίζοντας στο χρόνο, Δήμος Νάξου, Αθήνα 2004, 437-438.
6. Η κατά Χρήστο Τσελέντη «εκδοχή». Πρβλ. το ίδιο μοτίβο, παραλλαγμένο όμως, στο 

Κων/νος Κλουβάτος, ό.π., 100.
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κής» κοινότητας, ήταν τότε που ξυπνούσε η βλάστηση και ανασταίνο-
νταν από τη χειμερία νάρκη. Αυτή η μετάβαση συνοδευόταν, για να έχει 
ευτυχές αποτέλεσμα, με πλήθος παραστατικών εθίμων και τελετών δι-
ωγμού του χειμώνα, με πλήθος γονιμολατρικών εθίμων. 

Η Πρωτομαγιά ειδικότερα, ως πρώτη μέρα του μήνα, ήταν κι αυτή 
μια διαβατήρια ημέρα, η κορύφωση της οργιαστικής άνοιξης. Οι «παρα-
δοσιακές» κοινωνίες χώριζαν τη ζωή των μελών τοτς σε φάσεις, όφειλαν, 
ως εκ τούτου, να επιλύουν τα διάφορα προβλήματα που συνδέονταν με 
το πέρασμα από τη μία στην άλλη. Για τον σκοπό αυτόν είχαν θεσπίσει 
διαβατήριες τελετουργίες,7 rites de passage τις ονόμασε ο Arnold Van 
Gennep στο ομότιτλο έργο του (1909). Είναι οι εθιμικά καθορισμένες, 
σταθερά επαναλαμβανόμενες συμβολικές8 δραστηριότητες, με συγκε-
κριμένη δομή και με συλλογικό χαρακτήρα, οι οποίες σχετίζονταν με 
τη μεταβολή της κοινωνικής θέσης ή της διανοητικής και της υλικής 
κατάστασης των μελών μιας κοινότητας. Συνόδευαν τα οριακά σημεία 
της κοινωνικής ζωής (π.χ., τη γέννηση, το γάμο, ενήβωση, την ξενιτιά), 
αλλά και τα μεταβατικά χρονικά σημεία του κύκλου του χρόνου (π.χ., 
πρωτομηνιές, μεσημέρια, ηλιοστάσια, πρωτοχρονιά, κ.λπ.).9 

Τα δρώμενα της εν λόγω ημέρας ήταν ένας σταθμός πριν από το τέ-
λος μιας σειράς ομολόγων δράσεων, με τον ίδιο σκοπό, που άρχιζαν 
από το Δωδεκάμερο, συνέχιζαν με τα διονυσιακά δρώμενα της Αποκρι-
άς και της άνοιξης και ολοκληρώνονταν με το Πάσχα και την αρχή του 
καλοκαιριού. Η αναβλάστηση της φύσης, η νεκρανάστασή της από τη 
χειμερία νάρκη, η προσδοκώμενη από αυτήν τη διαδικασία γονιμότη-
τα είναι το σταθερό μοτίβο όλων των τελετουργιών και των θεατρικών 
δρωμένων που ελάμβαναν χώρα στον «παραδοσιακό» πολιτισμό αυτήν 
την μακρόσυρτη περίοδο. Θυμίζω ότι η γονιμολατρία, το γεγονός της 
ένωσης δύο ανθρώπων, είναι η ρίζα της κωμωδίας και αποτελούσε κε-
ντρικό μοτίβο του λαϊκού θεάτρου.10

7. Τη μεταφορά του όρου στα ελληνικά οφείλουμε στον Στίλπωνα Κυριακίδη. Βλ. Στίλ-
πων Κυριακίδης, «Τα σύμβολα εν τη νεοελληνική λαογραφία», Λαογραφία 12 (1938-
48), 521.

8. Τα πολυφωνικά και αμφίσημα τελετουργικά σύμβολα που χρησιμοποιούνταν ενθάρ-
ρυναν τους μεταξύ των ανθρώπων δεσμούς. Ενδεικτικά υπογραμμίζουμε ότι κατά τον 
V. Turner η κοινωνική αλληλεγγύη είναι μια λειτουργία των συστημάτων συμβολικής 
λογικής που συνδέουν τους ανθρώπους. Για τα σύμβολα, τη λειτουργία και τη σημα-
σία τους βλ. τώρα ενδεικτικά στον τόμο Ελ. Αλεξάκης, Μ. Βραχιονίδου, Ανδρομάχη 
Οικονόμου (επιμ.), Ανθρωπολογία και συμβολισμός στην Ελλάδα, Ελληνική Εταιρία 
Εθνολογίας, Αθήνα 2008, όπου αρκετή ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

9. Βλ. πιο αναλυτικά στο Μ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες στον Μικρασιατικό Πόντο 
(μέσα 19ουαιώνα - 1922): γέννηση, γάμος, θάνατος, Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, 22.

10. Πρβλ. Βάλτερ Πούχνερ, Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (συγκριτική 
μελέτη), Πατάκης, Αθήνα 1989, 45.
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Δίνω μερικά παραδείγματα από τον ελλαδικό και τον ναξιακό χώρο: 
την ημέρα αυτήν, ημέρα των φυτομορφικών μεταμφιέσεων, ένα αγό-
ρι, το Μαγιόπουλο, ντυνόταν με φύλλα και λουλούδια και πλαισιω-
μένο από άλλα παιδιά ενός αγερμού επισκεπτόταν τα σπίτια και τα 
καταστήματα του χωριού11, για να μεταφέρουν το μήνυμα της λαμπρής 
εορτής μέσω των ευχετικών καλάντων στους κατοίκους. Στην Κέρκυρα 
περιέφεραν στην πόλη ένα τρυφερό κυπαρίσσι στολισμένο με άνθη και 
μαντήλια, ένα σύμβολο που παραπέμπει στον φαλλό, και δηλώνει τον 
φαλλικό-γονιμικό χαρακτήρα του εθίμου. Η περιγραφή του Γ. Μέγα 
από την Μεσημβρία είναι ίσως η αντιπροσωπευτικότερη. Οι γυναίκες 
πήγαιναν στα αμπέλια, κυλιόντουσαν στο χορτάρι προτρέποντας τα 
γεννητικά τους όργανα «να φάει χορτάρι» (να έλθει σε επαφή με τη 
ζωοδότρα μάνα-γη, να αντλήσει δυνάμεις γονιμικές από την αστείρευτη 
γη, να γεμίσει το θηλυκό της κορμί με τις ζωογόνες δυνάμεις της μάνας 
των πάντων), έτρωγαν, έπιναν, χόρευαν, τραγουδούσαν, έλεγαν τα λει-
τουργικού χαρακτήρα για το δρώμενο «αισχρόλογα», οι κοπέλες εύχο-
νταν για τον εαυτόν τους «και του χρόν’ βιλάρα» (δηλαδή παντρεμένες 
ή και έγκυες), κατασκεύαζαν με κεραμιδόχωμα ή ξύλο έναν κόκκινο 
ανδρικό φαλλό, τον στόλιζαν με πρασινάδες και λουλούδια, και τον 
έδιδαν η μια στην άλλη να τον χρησιμοποιήσει συμβολικά, μιμούμενες 
την πιο φυσική πράξη των ανθρώπων. Στο Γλινάδο, μέχρι τη δεκαετία 
του 1970 επιβίωναν ακόμη «καλαμπούρια» περί «μαγιόξυλου», που 
έπρεπε οπωσδήποτε να «πιάσει» την εσπέρα της παραμονής το ζευγά-
ρι, ή οι «άσεμνες» και «αισχρές» (σε εισαγωγικά οπωσδήποτε) κουβέ-
ντες τους κατά την ώρα του πλεξίματος του μάη.12 Έχω αναλύσει αλλού 
τη λειτουργική διάσταση των «ασέμνων» στο γάμο, στις απόκρεω και σε 
άλλες γονιμικού χαρακτήρα τελετουργίες.13 Η γονιμότητα της γης, των 
ανθρώπων, των ζώων είναι η βάση κάθε ζωής και κάθε επιβίωσης.14

Ένα από τα παγκόσμια σύμβολα της γονιμότητας15 είναι ο γάιδαρος, 
γνωστό και στον ελληνικό χώρο (πρβλ. το κουνέλι, τον πετεινό, κ.ά.). Η 
αναπαραγωγική του περίοδος συμπίπτει με την περίοδο της αναγέν-
νησης της φύσης, την άνοιξη, κορυφαία ημέρα της οποίας είναι όπως 
προείπα η Πρωτομαγιά. Ο Μάιος είναι ο μήνας που «θυμούνταινε»16 

11. Γ. Μέγας, Ζητήματα Λαογραφίας, Αθήνα 1975, μέρος Γ΄, 124 κ.ε.
12. Μανόλης Γ. Σέργης, Λαογραφικά και εθνογραφικά από το Γλινάδο Νάξου, ό.π., 446-447.
13. Βλ. Μ. Γ. Σέργης, Διαβατήριες τελετουργίες…., ό.π., passim.
14. Βάλτερ Πούχνερ, Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια…, ό.π., 44-45.
15. Πρβλ. Τζ. Κούπερ, Λεξικό συμβόλων, μετάφρ. Ανδρ. Τσάκαλης, Πύρινος Κόσμος, Αθή-

να 1992, 362-363.
16. Έτσι και στο Γλινάδο το ρήμα. «Θυμάται», λέμε, το ζώο.
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(βρίσκονται σε οίστρο) οι γαϊδάρες. Το ευρέως γνωστό δίστιχο:

Νάμουν τον Μάη γάδαρος, τον Αύγουστο κριάρι
όλο το χρόνο πετεινός και γάτης το Γενάρη,

δηλωτικό της ακραίας ερωτικής επιθυμίας του ανθρώπου, αποδίδει 
θαρρώ με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σύνδεση της γονιμότη-
τας με το εν λόγω «ζωντανό» - σύμβολο.

Όσον αφορά στην στέγη της κατοικίας, θυμίζω εν συντομία τα εξής, 
τα οποία είναι πασίγνωστα στον λαογραφικό κόσμο. Ο άνθρωπος μι-
μούμενος τη θεϊκή κοσμογονία χτίζει το δικό του σύμπαν, την κατοικία 
του, μια σμικρογραφία του κόσμου, που είναι με τη σειρά του θεϊκή 
δημιουργία. Η οικοδόμηση ενός σπιτιού ισοδυναμεί με αναπαράσταση 
της Κοσμογονίας, έχομε μια εξομοίωση με τη δημιουργία του κόσμου. 
Άρα, η κατοικία είναι ιερή. Το σπίτι μας είμαι μια imago mundi, που 
πρέπει να αποκτήσει πνεύμα, ψυχή, για να προφυλαχθεί. (Να, παρε-
μπιπτόντως,  γιατί ο άνθρωπος θυσίαζε στα θεμέλια του σπιτιού αν-
θρώπους ή ζώα: να περάσει το πνεύμα του θυσιάσματος στο ίδιο το 
οικοδόμημα και να του προσδώσει ζωή). Η καμινάδα της κατοικίας, 
πάνω από το τζάκι, δημιουργεί επαφές με το μεταφυσικό. Ανήκει στον 
axis mundi. Είναι σημείο εισόδου σ’ αυτό, όπως η κεντρική θύρα του. Η 
στέγη του σπιτιού συμβολίζει τον ουρανό, όπως, αναλόγως, το πάτωμα 
συμβολίζει τη γη, οι τέσσερις τοίχοι τις ισάριθμες κατευθύνσεις του 
κοσμικού χώρου. Είναι ταυτοχρόνως το «επάνω κατώφλι» του, είναι σε 
όλες τις εθνικές λαογραφίες χώρος ιερός, αφού είναι το μεταίχμιο ανά-
μεσα στον «εδώ» κόσμο (που εκπροσωπεί το σπίτι) και τον «επάνω», 
τον ουρανό, τον κόσμο του υπερφυσικού, είναι η έδρα καλοποιών και 
κακοποιών δαιμόνων. Υπάρχουν δεκάδες δρώμενα που σχετίζονται με 
τη στέγη και τον περιγραφέντα εδώ (εν συντομία) χαρακτήρα της.17

Έρχομαι τώρα στον συσχετισμό των παραπάνω και στη διατύπωση 
της ερμηνευτικής πρότασής μου. Η σεβαστή κυρία Αθηνά Τουμπακάρη 
μού τόνισε κάτι σημαντικό στην αφήγησή της: παλαιότερα δεν ανέβα-
ζαν και «αποβίβαζαν» τυχαία τα ζώα επάνω στα «δώματα». Κάθε άλλο: 
τοποθετούσαν ένα θηλυκό και ένα αρσενικό σε απέναντι «δώμα», ώστε 
να κάνουν μεταξύ τους «κόρτε». Αυτή ήταν επακριβώς η διατύπωσή 
της, που ενέχει κατ’ εμέ την ουσία του θέματος. «Παντρεύονταν» συμ-
βολικά, λέω εγώ. Η εκδήλωση της μεταξύ των δύο ζώων ερωτικής επι-
θυμίας, ο ερωτισμός, ως προοιωνίσεις μιας νέας ζωής και η μεταβίβα-

17. Βλ. ενδεικτικά στο λήμμα «στέγη σπιτιού», στον τ. 23 του περιοδικού Λαογραφία.
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σή της σε όλη τη φύση, έμβια και άψυχη, είναι η επιστημονική ερμη-
νεία του δρωμένου. Η μίμηση γονιμοποιητικών πράξεων από γονιμικά 
σύμβολα θα μεταφέρει τη γονιμότητα στους ανθρώπους δηλαδή, τους 
ενοίκους του σπιτιού, στους ίδιους και στην παραγωγή τους. Θα πετύ-
χουν ευγονία, ευκαρπία, καλοχρονιά για το υπόλοιπο έτος. Το ζεύγος 
αρσενικό-θηλυκό στο λαϊκό θέατρο έχει γονιμολατρικό χαρακτήρα, οι 
εικονικοί γάμοι που λαμβάνουν χώρα σε όλη σχεδόν την επικράτεια τις 
ημέρες των απόκρεων συνδέονται – ως προϋπόθεσή της – με τη γονιμο-
λατρία και την αναπαραγωγή της ζωής. Πρόκειται δηλαδή για ένα από 
τα εκατοντάδες έθιμα του ελλαδικού χώρου με μαγική σκοπιμότητα. 
Οι Κινιδαριώτες δηλαδή επεδίωκαν ό,τι οι υπόλοιποι Έλληνες με τα 
προαναφερθέντα παραδείγματα του Μαγιόπουλου, των γυναικών που 
κυλιόντουσαν στη γη για να έλθουν σε επαφή μαζί της και να δεχθούν 
την γονιμότητα που εμπεριείχε. 

Άρα, την Πρωτομαγιά, για να εισάγουν την γονιμότητα μέσα στο ίδιο 
το σπίτι τους, μια που δεν ήταν σωστό να βάλουν το ζώο μέσα σ’ αυτό 
από την πόρτα του, προτίμησαν να καθιερώσουν την εισαγωγή της γο-
νιμότητας σ’ αυτό από τον άλλον μεταβατικό χώρο, τη στέγη. 

Το ότι το έθιμο σχετίζεται με τη μετάδοση της γονιμότητας σε αν-
θρώπους, γη και  φύση ενισχύουν από το ίδιο χωριό:

(α) ένα συναφές έθιμο της ημέρας, καθαρά γονιμικού χαρακτήρα, 
αυτό με την κλοπή των γλαστρών που αναφέρει ο Κλουβάτος.18 Παράλ-
ληλα με το ανέβασμα των γαιδάρων στα «δώματα», την παραμονή της 
Πρωτομαγιάς, τα «κοπέλια» και πάλι, με την ίδια μυστικότητα που πε-
ριέγραψα παραπάνω, έμπαιναν στις αυλές των σπιτιών των κοριτσιών 
που αγαπούσαν και «έκλεβαν» γλάστρες τους. Τις γλάστρες αυτές τις 
στολίζανε σε διάφορα κεντρικά σημεία του χωριού, μέχρι το απόγευ-
μα, οπότε οι δικαιούχες ψάχνουν να τις βρουν ή τους επιστρέφονταν 
από τους ίδιους τους νεαρούς, οπότε οι νέοι εύρισκαν ευκαιρία για μια 
συνάντηση. Μια παραλλαγή του εθίμου αναφέρει ότι οι νέοι τοποθε-
τούσαν τις «κλεμένες» γλάστρες στις αυλές τους, για να αναγκασθούν 
οι κοπελιές να τις ζητήσουν. Η μαρτυρία της Στυλιανής Ν. Καρποντίνη 
αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι δράστες της «κλοπής» ήταν φίλοι των 
αγοριών, αφού αναφέρει ότι «πηγαίνανε μια γλάστρα ντου στο μπαλκόνι 
τζη για να πάει την άλλη μέρα να την πάρει και να δει την κοπελιά με την 
ευκαιρία αυτή…».19 Όπως και να έχει το θέμα, ήταν μια μορφή έκφρα-

18. Κων/νος Κλουβάτος, Κυνίδαρος ο «Απίκραντος»…, ό.π., 103-104.
19. Κων/νος Κλουβάτος, ό.π., 104.
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σης του έρωτα των νεαρών προς τις κοπέλες. Ήταν μια ερωτική ημέρα, 
που ως πρώτη του μήνα, κατά την αναλογική μαγεία-σκέψη του λαϊκού 
ανθρώπου, έπρεπε να κυλήσει ερωτικά, για να διέλθουν εξ ίσου ερωτικά 
όλο τον υπόλοιπο χρόνο του έτους, για να έχουν επιτυχίες στον έρωτα

(β) το ακόμη πιο συναφές έθιμο της γαδουροκαβαλαρίας της ίδιας 
ημέρας. Μετέφεραν στην κεντρική πλατεία ένα ζεύγος γαϊδάρων για 
να συνουσιασθεί, σε έναν άλλον «κεντρικό», άμεσα σχετιζόμενο με τον 
υπόλοιπο, χώρο του χωριού. Ήταν ένας ακόμη τρόπος να επιζητηθεί 
μαγικά και συμβολικά η γονιμότητα, μέσω ενός ερωτικού συμβόλου και 
μιας πράξης στην οποία στηρίζεται η ίδια η ζωή. Γι’ αυτήν ενδιαφερό-
ταν ο παραδοσιακός άνθρωπος, και πίστευε πως πετύχαινε αυτόν τον 
ύψιστο στόχο του κάνοντας θέατρο. Ο αρχαιοέλληνας έκανε θέατρο-
δράμα από τον διθύραμβο, ο νεοέλληνας δημιούργησε τον θαυμάσιο 
πλούτο των λαϊκών θεατρικών δρωμένων του ξεκινώντας από τους χει-
μερινούς και τους εαρινούς αγερμούς και φθάνοντας στις συνθετότερες 
θεατρικές μορφές. 

Η επιστημονική ερμηνεία που προτείνω υποθέτω ότι θα ίσχυε μέ-
χρι κάποιο άγνωστο χρονικό σημείο του απώτερου παρελθόντος του 
χωριού, που έχει αποδεδειγμένη ιστορική αφετηρία τουλάχιστον το 
έτος 1539.20 Λησμονήθηκε όμως στην πάροδο του χρόνου και περάσα-
με στην πρώτη λαϊκή ερμηνεία που προανέφερα, η οποία, επειδή έχει 
έναν άκρως χρηστικό χαρακτήρα και είναι ευκολοερμηνεύσιμη (τελι-
κά εύκολα αποδεκτή), επικράτησε. Ψήγματα της ερμηνείας μου και της 
αρχικής του εθίμου σημασίας διέσωσε μόνον η μαρτυρία της κυρίας 
Αθηνάς Τουμπακάρη. Η δεύτερη λαϊκή ερμηνεία (που έχει χαρακτήρα 
λαϊκής αιτιολογικής παραδόσεως) μού φαίνεται μάλλον αδύναμη να 
δημιουργήσει το έθιμο , αν και έχω κατά νουν ότι οι λαϊκές ερμηνείες 
πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται χωρίς αποκλεισμούς.

4. Η ΛΕΙΤΟυΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟυ ΕθΙΜΟυ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα πλέον το έθιμο-δρώμενο είναι ένα λαϊκό θέαμα που αρέ-
σει, χωρίς καμία επαφή με τις ρίζες του. Εμπλουτίζεται μάλιστα με 
αυτοσχεδιασμούς, για να γίνει περισσότερο εντυπωσιακό.21 Στολίζουν, 
π.χ., κάποιο γάιδαρο με γραβάτα και καπέλο, τον ντύνουν με ρούχα, 
κ.λπ.22 Αυτές είναι οι πολύ σημαντικές για τη Λαογραφία παρεμβάσεις-

20. Κων/νος Κλουβάτος, ό.π., 26.
21. Κων/νος Κλουβάτος, ό.π., 102.
22. Κων/νος Κλουβάτος, ό.π.



27

Το κινιδαριώτικο πρωτομαγιάτικο έθιμο του ανεβάσματος των γαϊδάρων στα «δώματα» 

αλλοιώσεις των δρωμένων, που δεν έχουν φυσικά καμία σχέση με την 
ουσία και το βαθύτερο νόημά τους. Είναι όμως σημαντικό στοιχείο η 
καταγραφή τους, διότι απλούστατα είναι δυνατόν κάποια χρονική στιγ-
μή να αποτελέσουν αυτές, αν αρέσουν στο κοινό και επαναληφθούν 
πολλές φορές, τη νέα μορφή του εθίμου.

Προαναφέρθηκε ότι ο αριθμός των «ζωντανών» που «συμμετέχουν» 
στο έθιμο έχει μειωθεί επικίνδυνα στις ημέρες μας, οι δε κάτοχοί τους 
δυσανασχετούν για την ταλαιπωρία που υφίστανται τα ζώα τους, αν 
και ουδέποτε (τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια) έχει τραυματισθεί 
κάποιο απ’ αυτά. Λέγεται μάλιστα πως ένας χωρικός κατέφυγε στην 
αστυνομία και κατήγγειλε επωνύμως την παρέα των «κοπελιών» που 
του είχε «απαγάγει» από τον στάβλο μια γαϊδάρα, γεγονός που ο λαϊκός 
ποιητής του χωριού όχι μόνον δεν άφησε ασχολίαστο, αλλά το κατέστη-
σε ισχυρότερο στη μνήμη του λαού με τους στίχους του.23 Ένας άλλος 
σκέφτηκε (αναγκάστηκε) να κρύψει το υποζύγιό του μέσα στο σπίτι 
του, για να αποφύγει την «επίταξή» του.

Μένει να διερευνηθεί εις βάθος η σημερινή λειτουργικότητα του εθί-
μου, με μια επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, πέρα δηλα-
δή από τη γενικότερη σκέψη μου περί ενός αρεστού θεάματος. Η νέα 
αυτή έρευνα θα περιλαμβάνει απαντήσεις στα εξής ενδεικτικά ερωτή-
ματα συγχρονικού περιεχομένου: 

- ποια η ισχύ των λαϊκών ερμηνειών του εθίμου σήμερα;
- τι σημαίνει το έθιμο στον απλό άνθρωπο του χωριού; 
- πόσο σχετίζεται το φολκλορικού χαρακτήρα έθιμο με την τουρι-

στική προβολή του χωριού, άρα και με την οικονομία του;
- ποιες οι σκόπιμες μεταλλαγές του (παρεμβάσεις) «επί το φολκλο-

ρικότερον», κ.λπ.24

23. Κων/νος Κλουβάτος, ό.π.
24. Ιδού ένα θέμα εργασίας για τους ναξιώτες φοιτητές ή τους ερευνητές. Προσωπικά, 

συλλέγω - ήδη - λαογραφικό υλικό από όλη την Ελλάδα με θέμα την παρουσία του 
γαϊδάρου στα έθιμα της πρωτομαγιάς, προκειμένου να συντάξω μια εκτενέστερη της 
παρούσης εργασία. 


