
Με μεγάλη χαρα σας παρουσιάζουμε το Προγραμμα για το 3ήμερο της Αποκριας στην Νάξο. 
 

24-25-25 Φεβρουαρίου 2012 η καρδιά του Καρναβαλίου χτυπάει στην Νάξο & Μικρές Κυκλάδες. 
 
 
 

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012-02-02 

Μεθυδότεια | Μύηση σε Διονυσιακό δρώμενο 

 
Με τα Μεθυδότεια προσπαθούμε να αναδείξουμε εν μέρει, την πεμπτουσία και τον θεμελιώδη 

χαρακτήρα του Διονύσου που δεν ήταν άλλος από την ΜΑΝΙΑ. 
Την Μανία που ονομάζεται Διόνυσος και δεν είναι η ασθένεια =(η Λύσσα, η Ερινύα) και η 

ασθενής ζωή, αλλά, η γενεσιουργός δύναμη της δημιουργικότητας μας. 
Ο Διόνυσος είναι ο πιο υγιής και αντιφατικός θεός που συμβολίζει την συνύπαρξη των 

διαφορετικών στοιχείων της ζωής: του Άδη, του Ουρανού και της Γης. 
Η μέθη και όλες οι εκφάνσεις της αποτελούν τα αναπόσπαστα μέλη του Διόνυσου. Η μουσική 

πηγάζει από αυτό το αντιφατικό πνεύμα που ευλογεί δημιουργεί και ενθουσιάζει ενώ ταυτόχρονα 
είναι άγριο και αλλόφρων! Είναι η ζωή και ο αφανισμός της! 

 
Είναι η έννοια που εμπεριέχει κάθε ζωή παρελθούσα και μέλλουσα τόσο στον Άδη και στον 

Ουρανό όσο και στην Γη! 
Για αυτό και αποκαλείται ο πατέρας των Μυστών. Ο πολλαπλός Θεός. Ο μαινόμενος θεός που 

προς χάριν του μαίνονται οι μαινάδες. Γιαυτό και η μάσκα είναι αναπόσπαστο μέλος του 
Διόνυσου. Με αυτήν αντικρίζει τους ανθρώπους και τους συγκλονίζει με την έλλειψη απόστασης 

μεταξύ ζωής και θανάτου. 
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Η πεμπτουσία του Διονύσου και ο θεμελιώδης χαρακτήρας του ήταν η Μανία. Η έκσταση και η 
μανία που προέρχονται από την ελεύθερη ένωση του θεού με την φύση και τον άνθρωπο. Η 

Μανία που ονομάζεται Διόνυσος δεν είναι η ασθένεια =(η Λύσσα, η Ερινύα) και η ασθενής ζωή, 
αλλά, το απαύγασμα της υγιούς ύπαρξης και η γενεσιουργός δύναμη της δημιουργικότητας μας. 

Είναι η δύναμη που μετατρέπει την τακτική ζωή σε χάος και αναδεικνύει σε πρωτεύον ότι 
αρχέγονο και ψυχικό διακατέχουν το Είναι μας και έχουν καταπιεστεί. Γιαυτό και ο Διόνυσος παρά 
την συγγένεια του με τον Άδη την Σφίγγα και όλα τα πνεύματα του Κάτω Κόσμου παραμένει ο πιο 
υγιής θεός. Είναι ο Θεός της ένωσης και της αρμονικής συνύπαρξης των διαφορετικών στοιχείων 
της ζωής! Είναι η έννοια που εμπεριέχει κάθε ζωή παρελθούσα και μέλλουσα τόσο στον Άδη και 

στον Ουρανό όσο και στην Γη! Γιαυτό και αποκαλείται ο πατέρας των Μυστών. Ο πολλαπλός 
Θεός. Ο μαινόμενος θεός που προς χάριν του μαίνονται οι μαινάδες. 

 
Αυτό το αντιφατικό πνεύμα που ευλογεί δημιουργεί και ενθουσιάζει είναι ταυτόχρονα άγριο και 

αλλόφρων! Είναι η ζωή και ο αφανισμός της! Η άμεση παρουσία και η απόλυτη απομάκρυνση της 
συνείδησης. Πάνω από όλα είναι η μακαριότητα και η φρίκη όποιου θέλει να δημιουργήσει και 

καταδύεται στους «τόπους» όπου κατοικούν η ζωή και ο θάνατος μαζί. Και όταν αναδύεται 
υπάρχει μια λάμψη μανίας στα μάτια του και μια ηδονική αλλοφροσύνη που ο ενθουσιασμός της 
σπάει κάθε φραγμό και όριο! Από αυτές της αντιφάσεις της δημιουργίας αναδύεται κάθε έκφανση 

μέθης. Από εδώ πηγάζει η μουσική που μεταμορφώνει τον κόσμο στον οποίο η ζωή έγινε 
συνήθεια και ο θάνατος απειλητικό κακό. Γιαυτό και η μάσκα είναι αναπόσπαστο μέλος του 

Διόνυσου. Με αυτήν αντικρίζει τους ανθρώπους και τους συγκλονίζει με την έλλειψη απόστασης 
μεταξύ ζωής και θανάτου. 

 

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 

Λαμπαδηφορίες | Κινηματογραφική Λέσχη Νάξου 

 
Οι Λαμπαδηφορίες της Κινηματογραφικής Λέσχης Νάξου κάθε χρόνο αποκτούν περισσότερους 

φανατικού φίλους σε αυτή την τόσο ξεχωριστή παρέλαση. 

 
Το βράδυ του Σαββάτου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κάστρο της Νάξου, στην λέσχη της 

Κινηματογραφικής οι υποψήφιοι Λαμπαδηφόροι θα δεχτούν το βάπτισμα του πηρός. Λευκό 
σεντόνι, ασπρόμαυρες μπογιές, στάχια, αναμμένοι πυρσοί ο ήχος από τα τύμπανα και τις 

κραυγές είναι το σκηνικό της Λαμπαδηφορίας. 
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Η παρέλαση ξεκινά μέσα από τα στενά και παραδοσιακά σοκάκια του κάστρου με προορισμό την 
παραλία της χώρα Νάξου. 

 
Στην κεντρική πλατεία της χώρα της Νάξου στο τέλος της παρέλαση θα σας περιμένει άφθονο 

Ρακόμελο και Κρασί. 
Παραδοσιακή Μουσική με τσαμπούνες και τουμπάκια θα ολοκληρωσουν για άλλη μια χρονιά τις 

Λαμπαδηφορίες. 
 
 

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 

Ναξιώτικο Καρναβάλι η παρέλαση… 

 
Η παρέλαση με αρχηγό τον Βασιλειά Καρνάβαλο ξεκινά το πρωί της Κυριακής 

Δημιούργησε την δική σου ομάδα, φτιάξε το πιο τρελό άρμα, εμπνεύσου την καλύτερη 
μεταμφίεση, όσο πιο πολύ τρέλα τοσο καλυτέρα για όλους. 

Η παρέλαση ξεκινά από το Νοσοκομείου Νάξου και καταλήγει στην κεντρική πλατεία της Χώρα 
Νάξου. 

Δυνατή μουσική, χορός, τρελό ξεφάντωμα, άφθονο ποτό ολοκληρώνει το τέλειο Ναξιώτικο 
Καρναβάλι. 

 

 
 

Συνδιοργάνωση: 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

συν+Αξία ομάδα εθελοντών Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 
Λαμπαδηφορίες: Κινηματογραφική Λέσχη Νάξου 

 
Facebook Fun_Page: http://www.facebook.com/sinaxia 
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