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Εισαγωγή 

Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία, η οποία έχει ως τίτλο «Το Ικαριώτικο Πανηγύρι στον 

Χριστό Ραχών». Ο βιολιστής Νίκος Φάκαρος - Μια εθνογραφική προσέγγιση,  

αποτελεί μιαν αναφορά στον Ικαριώτικο (άλλες ονομασίες "Ικαριακό", " Καριώτικο") 

Πολιτισμό, αντλώντας στοιχεία από το Ικαριώτικο Πανηγύρι και πιο συγκεκριμένα το 

Πανηγύρι στον Χριστό Ραχών, το οποίο είναι το μεγαλύτερο χωριό της βόρειας 

πλευράς της Ικαρίας. 

 

Παρακάτω παραθέτω κάποιες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στόχους 

αλλά και στοιχεία της επιτόπιας έρευνάς μου στο νησί της Ικαρίας, ενώ στο πρώτο 

κεφάλαιο πραγματεύομαι τα ιστορικά στοιχεία του νησιού, τα οποία με βοηθούν -

αργότερα- να αναφερθώ στην μουσική παράδοση του τόπου αυτού. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρονται τα «μουσικά» στοιχεία της Ικαρίας, όπως και η προσπάθεια 

ανάλυσης δυο διαφορετικών παραλλαγών
1
 του Ικαριώτικου. Το Πανηγύρι είναι το 

πιο σημαντικό γεγονός, αλλά και βασικός φορέας πολιτισμού για την Ικαρία, γι’ αυτό 

και στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτω το περιεχόμενο του Πανηγυριού στο χωριό 

Χριστός Ραχών, όπως το βίωσα μέσα από την επιτόπια έρευνά μου. Τέλος, σε κάθε 

ένα από τα κεφάλαια αυτής της εργασίας υπάρχει φωτογραφικό υλικό, ενώ στο 

δεύτερο κεφάλαιο παραθέτω καταγραφές των παραλλαγών του Ικαριώτικου. Όλα 

αυτά τα στοιχεία, είναι χρήσιμα για την κατανόηση και επιπλέον διερεύνηση του 

Ικαριακού πολιτισμού. 

 

Μέσα, λοιπόν, από συνεντεύξεις, επιτόπια παρατήρηση, αλλά και τις πολύτιμες 

βιβλιογραφικές παρατηρήσεις και πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το 

κύριο ερώτημα, το οποίο είναι το κατά πόσο έχει αλλάξει η λειτουργία και το 

περιεχόμενο -κυρίως το μουσικό- του Πανηγυριού του Χριστού Ραχών Ικαρίας, πώς 

ήταν παλιά και πώς σήμερα.  

 

 

 

                                                        
1 βλέπε σελίδα 18 
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Θεωρητικές και Μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Επιτόπια Έρευνα, 

Στόχοι εργασίας 

 

Θεωρητικές προσεγγίσεις  

 

Με τον όρο “επιτόπια εθνογραφική έρευνα” εννοείται το είδος της έρευνας που 

εμπλέκει τον ερευνητή σε άμεση, μακρόχρονη, αλλά και καθημερινή σχέση με τους 

ανθρώπους που μελετά, με στόχο να κατανοήσει και να περιγράψει τον τρόπο ζωής 

τους, μέσα όμως από την δική τους σκοπιά. Σε κάθε εθνογραφική έρευνα είναι 

υπαρκτά τα ερωτήματα «ποιός», «πού», «πώς», «πότε» και «γατί», μέσω των οποίων 

ο ερευνητής αναζητεί, συλλέγει και δομεί το υλικό του.  

 

H εθνογραφική μέθοδος καθιερώθηκε ως αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρωπολογικής 

πρακτικής από τον Bronislaw Malinowski (2014 [1922] ), o οποίος ήταν μία από τις 

ιδρυτικές μορφές της ανθρωπολογίας. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε 

πως οι ανθρωπολόγοι θα έπρεπε να πάνε οι ίδιοι στο πεδίο της έρευνας, αντί να 

μελετούν το πεδίο μέσω των Πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών τους.  Έτσι, εάν θα 

θέλαμε τον ορισμό της Εθνογραφίας, ο  John D. Brewer αναφέρει πως «..η μελέτη των 

ανθρώπων σε φυσικά περιβάλλοντα ή «πεδία», με μεθόδους συλλογής δεδομένων που 

συλλαμβάνουν τα κοινωνικά τους νοήματα και τις καθημερινές δραστηριότητες, 

εμπλέκοντας τον ερευνητή, ο οποίος συμμετέχει άμεσα στο περιβάλλον, αν όχι και στις 

δραστηριότητες, προκειμένου να συλλέξει δεδομένα με έναν συστηματικό τρόπο, χωρίς 

όμως το νόημα να του επιβάλλεται εξωτερικά»
2
. 

 

Κάθε επιτόπια εθνογραφική έρευνα πραγματοποιείται με σκοπό να αναδειχθούν 

στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού της ερευνώμενης περιοχής, όμως υπάρχουν 

πολλά ερωτήματα που προκύπτουν, όπως  για παράδειγμα η επιλογή μεθόδου της 

έρευνας. Μέσω αυτών των ερωτημάτων δημιουργούνται “προβλήματα”, όπως αυτό 

της αναστοχαστικότητας (reflexivity), δηλαδή της αναγνώρισης της συγκεκριμένης 

θέσης και οπτικής του εθνογράφου, αλλά και αυτό της υποκειμενικότητας, δηλαδή 

                                                        
2
 Ethnography. Open University Press. 2000 
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κατά πόσο μπορεί να υπάρχει υποκειμενικότητα από την πλευρά του ερευνητή και σε 

σχέση με τον ερευνώμενο.  

 

Τέλος, πέρα από την παρουσία του ίδιου του ερευνητή στο πεδίο της έρευνάς του, 

αλλά και η επιλογή ερευνητικών μεθόδων, χρειάζεται και ο σχηματισμός κατάλληλων 

“εργαλείων”. Τα σημαντικότερα μεθοδολογικά εργαλεία παραγωγής γνώσης από το 

πεδίο, όπως αναφέρει και ο Lutz
3
 είναι η συμμετοχική παρατήρηση, η συνέντευξη, η 

έρευνα σε δευτερογενείς πηγές (αρχείο, Τύπος, δημοσιευμένη βιβλιογραφία) και η 

χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 

 

 

Επιτόπια Έρευνα - Σχετικά με την επιτόπια έρευνα στο χωριό 

Χριστός Ραχών Ικαρίας 

 

Η επιτόπια έρευνά μου έγινε τον Αύγουστο του 2016 και διήρκησε περίπου έναν 

μήνα. Με βασικά μου εργαλεία την συμμετοχική παρατήρηση και τις συνεντεύξεις, 

προσπάθησα να αντλήσω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

θέμα της επιτόπιας έρευνάς μου. Όμως, ένα από τα προβλήματα τα οποία μου 

παρουσιάστηκαν ήταν πως, όντας “ξένη” στη συγκεκριμένη κοινωνία, δεν ήταν 

εύκολο να προσαρμοστώ, ακόμη και αν ο περίγυρός μου αποτελείται από άτομα που 

κατάγονται από την Ικαρία. Όμως, εν τέλει κατάφερα να κατανοήσω τους ανθρώπους 

αυτούς και όχι να τους κάνω να κατανοήσουν αυτοί εμένα. 

 

Ένα πολύ σημαντικό μέρος του υλικού αυτής της επιτόπιας έρευνας αποτελούν οι 

συνεντεύξεις, το ημερολόγιο, οι μουσικές καταγραφές σε παρτιτούρα και η παράθεση 

παρτιτούρων του καθηγητή μουσικολογίας Δημήτρη Θέμελη, το οπτικοακουστικό 

και φωτογραφικό υλικό. Από αυτό το υλικό, σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνεντεύξεις 

που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2016, οι οποίες είναι με τον βιολιστή 

Νίκο Φάκαρο, τον Νίκο Πουργέζη και την κόρη του Αργυρώ Πουργέζη, τον πρόεδρο 

του Πανικάριου Συλλόγου “Άρτεμις Ταυροπόλος” Γιώργο Φωκιανό και της 

Αργυρούς Σύριγγα. Ακόμη κι αν δυσκολεύτηκα να κατανοήσω την κοινωνία της 

                                                        
3 Ethnography: The Holistic Approach to Understanding Schooling. Open University 
Press, 1986. 
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Ικαρίας, η οικειότητα με τους περισσότερους από τους ανθρώπους που προανέφερα 

ήταν ένα πολύ βοηθητικό στοιχείο για την άντληση πληροφοριών, το οποίο βοήθησε 

στην πορεία αυτής της έρευνας. 

 

Το οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό το οποίο καταγράφηκε ήταν κατά την 

διάρκεια του Πανηγυριού του χωριού Χριστός Ραχών στις 6 Αυγούστου του 2016, 

αλλά και του Πανηγυριού στο Μαυράτο στις 29 Αυγούστου του 2016. Και στα δυο 

Πανηγύρια συμμετείχε ο βιολιστής Νίκος Φάκαρος, η συνέντευξη του οποίου 

πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν το Πανηγύρι του Χριστού Ραχών, στις 5 

Αυγούστου του 2016. 

 

 

Στόχοι Πτυχιακής Εργασίας  

 

Στόχος, μέσα από την παρακάτω έρευνα, είναι να κατανοήσω την κουλτούρα και τον 

τρόπο ζωής των Ικαριωτιών μέσα από το Πανηγύρι. Η εργασία επικεντρώνεται στο 

Πανηγύρι που διοργανώνεται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, στο χωριό Χριστός 

του Δήμου Ραχών στις 6 Αυγούστου, όπου γιορτάζεται ο Άγιος Σωτήρας Χριστός. 

Μέσα από τα Πανηγύρια φανερώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των Ικαριωτών, και 

κυρίως η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. 

 Πρόκειται για μια εθνογραφική προσέγγιση με άξονα το Ικαριώτικο Πανηγύρι του 

Χριστού Ραχών και τον  Νίκο Φάκαρο, έναν από τους πιο γνωστούς Ικαριώτες 

επαγγελματίες βιολιστές. Έτσι, λοιπόν, μέσα από τα βιώματα ενός επαγγελματία 

μουσικού  -ο οποίος κατάγεται από το χωριό Χριστός-  θα γίνει προσπάθεια να 

αναδείξω το “χθες” σε συνάρτηση με το “σήμερα” ενός εκ των Ικαριώτικων 

Πανηγυριών.  

Το κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου θέματος της Πτυχιακής Εργασίας ήταν η 

αγάπη προς το ιδιαίτερο νησί της Ικαρίας, των ανθρώπων του, αλλά και η προσωπική 

ενασχόλησή μου με την μουσική και χορευτική παράδοση του νησιού της Ικαρίας, 

κατά τη διετή συνεργασία μου ως τραγουδίστρια και λαουτιέρισσα σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις με τον Πανικάριο Σύλλογο "Άρτεμις Ταυροπόλος". 
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1. Πρώτο Κεφάλαιο 

 Η  Ικαρία. Ο Τόπος και η Ιστορία 

 

Ο χάρτης της Ικαρίας 

 

Το νησί της Ικαρίας και το Ικάριο 

πέλαγος που την περιβρέχει, 

σύμφωνα με την Ελληνική 

Μυθολογία, ονομάστηκε έτσι από 

τον Ίκαρο, γιο του Δαιδάλου που 

ήταν αρχιτέκτονας και γλύπτης.  

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Μίνωας 

φυλάκισε τον Δαίδαλο και τον 

Ίκαρο στον Λαβύρινθο της 

Κρήτης. Ο Δαίδαλος, προκειμένου 

να αποδράσουν, σχεδίασε φτερά 

από πούπουλα και κερί, τα οποία 

ήταν πολύ ανθεκτικά υπό κάποιες 

προϋποθέσεις. Για να μπορέσουν 

να πετάξουν, λοιπόν,  θα έπρεπε να 

μην φθάνουν πολύ ψηλά ώστε να 

μη λιώσει από τη ζέστη του ήλιου 

το κερί των φτερών, ούτε και πολύ 

χαμηλά για να μην λυθούν τα 

φτερά από την υγρασία της 

θάλασσας. Ο Ίκαρος, όμως, 

παρέβλεψε τις εντολές του πατέρα 

του και έπεσε στο Ικάριο πέλαγος. 
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Στην αρχαιότητα η Ικαρία είχε και άλλα ονόματα, όπως «Μάκρη» και «Δολύχη» 

λόγω του στενόμακρου σχήματός της, που στην αρχαιοελληνική γλώσσα σημαίνει 

«μακρύς», ενώ ο ίδιος ο Όμηρος ονόμασε το νησί «Ιχθυόεσσα» λόγω της αφθονίας 

του Ικάριου πελάγους σε ψάρια. 

Γεωγραφικά η Ικαρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου, με 255 

τετραγωνικά χιλιόμετρα σε έκταση και με 102 μίλια (160 χιλιόμετρα) ακτογραμμή
4
. 

Ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, βρίσκεται δυτικά της Σάμου και έδρα του 

δήμου ορίστηκε ο Άγιος Κήρυκος. Η τοπογραφία της παρουσιάζει αντιθέσεις, καθώς 

εμφανίζει καταπράσινες πλαγιές και γυμνούς απότομους βράχους. Το νησί είναι 

ορεινό στο μεγαλύτερο μέρος του. Διασχίζεται από την οροσειρά του Αθέρα 

(Πράμνος), του οποίου η υψηλότερη κορυφή είναι 1.040 μέτρα. Παρομοιάζεται και 

με πλοίο έτοιμο να φύγει όπου η πλώρη του κοιτάζει την ανατολή, όλη του η 

οροσειρά είναι τα ιστία και στην πρύμνη του φυσάνε δυνατοί αέρηδες.  Η 

πλειονότητα των χωριών της βρίσκονται εγκατεστημένα στις κοιλάδες κοντά στην 

ακτή και μόνο κάποια βρίσκονται στα βουνά. Τέλος, το κλίμα της Ικαρίας είναι ξηρό, 

με σχετικά θερμό καλοκαίρι και υγρούς και ήπιους χειμώνες. 

                                                        
4https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%C

E%B1 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Λέγεται πως η Ικαρία έχει κατοικηθεί πριν από το 7.000 π.Χ. από μετακινούμενα 

φύλα, ένα εκ των οποίων είναι οι Πελασγοί. Έπειτα εγκαταστάθηκαν γύρω στο 750 

π.Χ. οι Μιλήσιοι στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται Κάμπος, την οποία τότε 

αποκαλούσαν "Οινόη" λόγω του κρασιού της. Τον 6ο αιώνα π.Χ. η Ικαρία 

συνενώθηκε με τη Σάμο και αποτέλεσε τμήμα της θαλάσσιας αυτοκρατορίας του 

τυράννου  Πολυκράτη
5
. Εκείνη την εποχή χτίστηκε και ο ναός της Άρτεμιδος στο Να, 

ιερού τόπου και σημαντικό λιμάνι κάποτε, το οποίο βρίσκεται στη βορειοανατολική 

γωνία του νησιού.  

Πέρα από την αρχαιότητα, δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για τη κατάσταση της 

Ικαρίας κατά τους Ρωμαϊκούς και τους Βυζαντινούς χρόνους, πέρα του ότι το 14ο 

αιώνα μ.Χ. η Ικαρία ήταν κομμάτι της Γενοβέζικης Αυτοκρατορίας στο Αιγαίο, χωρίς 

όμως να υπάρχουν επιρροές στον πολιτισμό της. Το μόνο που είναι γνωστό είναι πως 

οι Ικαριώτες για να γλυτώσουν τη πειρατεία των ανεπιθύμητων επισκεπτών 

κατέφευγαν στα βουνά και έχτιζαν μικρά σπίτια οχυρωμένα με πετρόκτιστο τοίχο και 

μεγάλα κτήματα τριγύρω, με μικρά και στενά παράθυρα για να μη φαίνεται σχεδόν 

καθόλου το φως από μακριά. Έτσι άρχισε εκείνη την εποχή να ακμάζει η Λαγκάδα, 

ένας οικισμός απόκρημνος στο δυτικό άκρο του νησιού, χτισμένος σε μια κρυφή 

ορεινή κοιλάδα.  

Μια από τις μακρόχρονες υποδουλώσεις του νησιού της Ικαρίας και των ανθρώπων 

της αποτέλεσε η Τουρκοκρατία. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε ως "Ο αιώνας της 

αφάνειας" και διήρκησε από το 1521 ως το 1601. Παρέμεινε κομμάτι της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως τις 17 Ιουλίου 1912 όταν εκδίωξε μια μικρή 

τουρκική φρουρά κατά τη διάρκεια της Ικαριακής Επανάστασης. 

 

 

 

 

                                                        
5https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%C

E%B1 
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Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας 

 

 

Η σημαία της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας 

 

Το 1912 οι Ικαριώτες μόνοι τους 

επαναστατούν και κερδίζουν την 

ανεξαρτησία τους από την Τούρκικη 

διοίκηση, ιδρύοντας την Ικαριακή Πολιτεία 

με δική της σημαία, νόμισμα,  σύνταγμα και 

γραμματόσημο, ενώ αργότερα με την άφιξη 

του Ελληνικού στόλου ενώνεται με την 

Ελλάδα.  

Την 17η Ιουλίου του 1912 οι επαναστάτες 

εξεδίωξαν τις μικρές τουρκικές φρουρές, 

με αρχηγό τον Γιατρό Μαλαχία και 

πεσόντα ήρωα τον Γεώργιο Σπανό, του 

οποίου το μνημείο βρίσκεται έξω από το 

χωριό Χρυσόστομος και το άγαλμά του 

στον Εύδηλο. Εξαιτίας των Βαλκανικών 

πολέμων η Ικαρία αδυνατούσε να 

συνενωθεί με την Ελλάδα μέχρι το 

Νοέμβριο του ίδιου έτους. Για 5 μήνες 

παρέμεινε ανεξάρτητη πολιτεία, με τις 

δικές της ένοπλες δυνάμεις, σφραγίδες, 



12 
 

γραμματόσημο, νόμισμα, σημαία, ύμνο, αλλά και το όνομα "Ελευθέρα Πολιτεία 

Ικαρίας". Αυτοί οι πέντε μήνες ανεξαρτησίας ήταν δύσκολοι. Οι ντόπιοι είχαν 

έλλειψη σε προμήθειες, δεν είχαν συχνή συγκοινωνία και ταχυδρομικές υπηρεσίες, 

ενώ κινδύνευαν να γίνουν κομμάτι της Ιταλικής Αυτοκρατορίας στο Αιγαίο. Με 

απόφαση της εθνοσυνέλευσης, τελικώς, η Ικαρία ενώθηκε με την Ελλάδα. 

 

Τόπος Εξορίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Το νησί είχε τρομακτικές απώλειες σε έμψυχο και άψυχο δυναμικό κατά τη διάρκεια 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και κατά τη Γερμανική και την  Ιταλική Κατοχή. 

Από τότε η πλειονότητα των κατοίκων της Ικαρίας είναι φίλα προσκείμενη στον 

Κομμουνισμό.  Η  Ελληνική Κυβέρνηση κατά τον 20ο αιώνα χρησιμοποιούσε το νησί 

ως τόπο εξορίας για περίπου 13.000 κομμουνιστές από το 1945 έως το 1949. Τόπος 

εξορίας ήταν άλλωστε από την βυζαντινή περίοδο, όπου οι ανεπιθύμητες 

αυτοκρατορικές οικογένειες εξορίζονταν στο νησί της Ικαρίας.  

Πολλά χωριά του νησιού φιλοξένησαν πολιτικούς κρατουμένους, όπως οι Ράχες, το 

Γυαλισκάρι, ο Αρμενιστής και ο Νας, και σε όλα τα χωριά οι πολιτικοί εξόριστοι 

γνώρισαν τη φιλοξενία και τη ζεστασιά του Ικαριώτικου λαού. Στρατόπεδα 

συγκέντρωσης δεν υπήρχαν στο νησί, επομένως οι εξόριστοι καλούνταν να 

κατασκευάσουν μόνοι τους τα σπίτια τους. Οι κάτοικοι, βλέποντας τα σοβαρά 

προβλήματα που βίωναν οι εξόριστοι, έσπευσαν να τους περιθάλψουν και να τους 

φιλοξενήσουν στα σπίτια τους, ανεξάρτητα από πολιτικές ιδεολογίες. Οι εξόριστοι με 

τη σειρά τους βοηθούσαν και εκείνοι όπως μπορούσαν τους ανθρώπους του νησιού. 

Για χάρη της Ικαρίας έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης και το γνωστό στίχο "...Βράχο, 

βράχο τον καημό μου..." όπου αναφέρεται στην βραχώδη Ικαρία, εκεί όπου και ο ίδιος 

ήταν πολιτικός εξόριστος. 

Όπως χαρακτηριστικά είχε γράψει και ο συγγραφέας Μενέλαος Λουντέμης για το 

νησί , «Η Ικαρία… Πρέπει να τη βαφτίσουμε ‘Συμπόνοια'», και συνεχίζει «Οι 

Ικαριώτες… Θυμούμαι πέρσι πούμασταν στο άλλο χωριό, το Mαυράτο. Γη δεν είχε ούτε 

κείνο… Λίγη αλεσμένη πέτρα όπου φυτεύανε δέκα μαρούλια και πέντε κρεμμύδια. Mα 

κανένας τους δεν τα γεύτηκε. Όλα τα τάιζαν σ’ εμάς. Tα πετούσαν κρυφά τις νύχτες απ’ 

τα μεσότοιχα.Mια μέρα μας έστειλαν αγγαρεία στην πέτρα. Tα πεζούλια απ’ όπου 
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περνούσαμε ήταν στρωμένα με φρεσκοκομμένα σύκα. Tάχαν αφηγμένα στιβίτσες 

στιβίτσες απάνω στα συκόφυλλα για να τα βρούμε γυρνώντας απ’ τη σκληρήδουλειά. 

Aλλά τι να πρωτοθυμηθώ; Tο γάλα… Tο κάθε σπίτι είχε από μια κατσικίτσα, κι ένα 

σωρό παιδιά. Tα παιδιά αυτά από τότε που πήγαμε εμείς χάσανε το γάλα τους. Mας 

τόδιναν με χίλιες πονηριές για τους αρρώστους μας. Το ξέρανε πως ο Χλαμούτσης ήταν 

ικανός να τους εκτελέσει επί τόπου αν τους έπιανε. Το ξέρανε. Αλλά δεν έκαναν 

πίσω..»
6
 

 

Τα έθιμα της Ικαρίας  

 
Η Ικαρία είναι ένας τόπος πλούσιος σε έθιμα, πολλά από τα οποία παραμένουν 

ζωντανά.  Το πιο χαρακτηριστικό έθιμο είναι τα Πανηγύρια του νησιού.  Ξεκίνησαν 

ως ημέρες εορτασμού του πολιούχου Αγίου κάθε χωριού, έχοντας δηλαδή 

θρησκευτικό χαρακτήρα, όμως σταδιακά εξελίχθηκαν περισσότερο σε πολιτιστικές 

δράσεις, με στόχο τη συλλογή χρημάτων για την ενίσχυση των χωριών. 

 

Κάποια από τα πιο σημαντικά έθιμα της Ικαρίας είναι αυτά του γάμου. Σε αυτά τα 

έθιμα εκτός από το νυφοστόλι, συμπεριλαμβάνεται και  η προετοιμασία του γαμπρού, 

τον οποίο περνάνε από "μαρτύρια". Ένα από αυτά τα "μαρτύρια" είναι το μαγείρεμα 

της γραβάτας του γαμπρού, όπου οι φίλοι του και ο ίδιος πρέπει να την φάνε!  Πέρα 

από τα έθιμα του γάμου, για παράδειγμα, υπάρχει το έθιμο των μνημοσύνων, όπου οι 

"δωρητές" προσφέρουν φαγητό σε όλους, αλλά και τα ανεμοτάφια, όπου οι ψαράδες 

"φυλάκιζαν" τον αέρα και τον "ξόρκιζαν" με κάποια συγκεκριμένα λόγια. Τα 

παραπάνω, καθώς και άλλα έθιμα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ικαριακού 

πολιτισμού και της παράδοσης του νησιού τα οποία "ζουν" μέχρι και σήμερα.  

 

Κάποια, επίσης, σημαντικά έθιμα είναι αυτά κατά τις μεγάλες Χριστιανικές γιορτές, 

δηλαδή τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Κατά το έθιμο του Άγιου Βασίλη  την 

Πρωτοχρονιά, μαζεύονται παρέες σε κάθε χωριό (συνήθως οι άντρες του χωριού) που 

λένε τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι, χωρίς όμως να παραμένουν μόνο σε αυτά. Σε 

κάθε σπίτι γίνεται ουσιαστικά μια μικρή γιορτή, όπου οι οικοδεσπότες (συνήθως οι 

                                                        
6http://www.ikariamag.gr/menelaos-loyntemis-apo-tin-ikaria-tis-symponias-kai-tis-

allileggyis-sto-petrino-fimotro-tis 

http://www.nikaria.gr/pages/Έθιμο_του_Άγιου_Βασίλη.html
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γυναίκες) κερνάνε τους επισκέπτες διάφορους μεζέδες, αλλά πάνω από όλα σπιτικό 

κρασί. Η παρέα συνήθως κάθεται αρκετή ώρα σε κάθε σπίτι τραγουδώντας, πίνοντας 

και διασκεδάζοντας. Τα κάλαντα που ακούγονται είναι παραδοσιακά του νησιού, και 

συνήθως κάθε χωριό έχει μια δική του παραλλαγή. Σε κάποια χωριά έχει υιοθετηθεί 

σαν συνέχεια του εθίμου, τη δεύτερη μέρα να βγαίνουν παρέες με τις γυναίκες του 

χωριού και στο σπίτι να μένουν οι άντρες! 

 

Αντίστοιχα, κατά το Πάσχα το σημαντικότερο έθιμο είναι ο "Σωρός" στα χωριά του 

Αγίου Κηρύκου, ή ο "Αφανός", παραλλαγή που υπάρχει στο Καραβόσταμο. Σε αυτά 

τα έθιμα, κάθε χωριό φτιάχνει έναν σωρό από ξύλα, στον οποίο βάζει φωτιά την ώρα 

της Ανάστασης. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των χωριών σχετικά με το ποιο 

χωριό θα βάλει τη μεγαλύτερη φωτιά. Στα χωριά Χριστό και Γλαρέδο του Αγίου 

Κηρύκου, υπάρχουν τα "Αντίλαμπρα" και το "Κάψιμο του Ιούδα". Οι κάτοικοι των 

χωριών φτιάχνουν ένα ομοίωμα του Ιούδα, το οποίο καίνε στην εκκλησία του ενός 

από τα δύο χωριών (εναλλάξ κάθε χρονιά), ενώ ακολουθεί ένας "πόλεμος" από 

κροτίδες. Επίσης, είναι πολύ συνηθισμένο σε όλη την Ικαρία να πετάνε δυναμίτες τις 

ημέρες του Πάσχα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nikaria.gr/pages/Δήμος_Αγίου_Κηρύκου.html
http://www.nikaria.gr/pages/Αφανός.html
http://www.nikaria.gr/pages/Καραβόσταμο.html
http://www.nikaria.gr/pages/Χριστός_Αγίου_Κηρύκου.html
http://www.nikaria.gr/pages/Γλαρέδο.html
http://www.nikaria.gr/pages/Easter_Dynamites.html
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Πανηγύρι στο Πεζί τη δεκαετία του 1970 

 

 

Πιθανόν, Πανηγύρι στη Λαγκάδα 
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2. Δεύτερο Κεφάλαιο: 

Η Μουσική παράδοση της Ικαρίας 

Η μουσική παράδοση της Ικαρίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρύτερης 

μουσικής παράδοσης του Αιγαίου. Η Ικαρία, στο σταυροδρόμι ανάμεσα σε Μικρά 

Ασία και Κυκλάδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, σε συνδυασμό με 

επιρροές από την Δύση και τα παράλια της Μικράς Ασίας, λόγω της μετανάστευσης 

και των Ικαριωτών που ήταν ναυτικοί, συνταιριάζει στοιχεία των περιοχών αυτών και 

παρουσιάζει ένα ξεχωριστό τοπικό ιδίωμα, τα οποία δηλώνονται μέσα από τους 

ρυθμούς, τα κοινά τραγούδια, τους οργανικούς σκοπούς και τα μουσικά όργανα.  

 

Σήμερα ακόμη διατηρούνται παλαιά στοιχεία της καθημερινής ζωής των Ικαριωτών, 

αλλά και στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με την μουσική τους παράδοση, όπως ο 

τρόπος  που γλεντούν, ο Ικαριώτικος με όλες τις τοπικές παραλλαγές του, αλλά και οι 

χοροί.  

 

Μουσικά όργανα και ζυγιές 

Στην Ικαριακή μουσική παράδοση παλαιότερα 

χρησιμοποιούσαν κυρίως το Ικαριώτικο λυράκι, το 

λαούτο, το ευρέως γνωστό στον ελλαδικό χώρο 

συνοδευτικό μουσικό όργανο, τη τσαμπουνοφυλάκα 

μια διαφορετική μορφή τσαμπούνας ή “καριώτικη 

γκάιντα” όπως την αναφέρει ο Δρ. Δημήτρης 

Θέμελης (2003: 16), αλλά και τον ταμπουνά, ένα 

είδος κρουστού. Σημαντική είναι και η αναφορά του 

Φοίβου Ανωγειανάκη σχετικά με τον ταμπουνά. 

Αναφέρει πως υπάρχει «..ο τουμπανάς ή 

τουμπανιδάκι (το), που χρησιμοποιούν ως ντέφι στη 

Χρυσομηλιά των Φούρνων (Ικαρία), για να 

συνοδέψουν το τραγούδι και το χορό, όταν δεν 

υπάρχουν μουσικά όργανα» (1977: 134)
7
. 

                                                        
7 Φοίβος Ανωγειανάκης. 1977. «Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα». Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος. Αθήνα. 
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Πέρα από αυτά τα μουσικά όργανα, μεταγενέστερα εισχώρησε στην μουσική 

παράδοση το βιολί, το οποίο αντικατέστησε το Ικαριώτικο λυράκι και τη 

τσαμπουνοφυλάκα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να χάνονται και να ξεχνιούνται. Το 

βιολί είναι ένα από τα «δάνεια» της Δύσης, το οποίο σιγά - σιγά με το πέρασμα των 

χρόνων προσαρμόστηκε, άλλαξε η τεχνική του και αφομοιώθηκε από τη παράδοση 

της Ικαρίας, αλλά και των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου. Όπως αναφέρει ο Φοίβος 

Ανωγειανάκης, υπάρχουν φιλολογικές πηγές και απομνημονεύματα ταξιδιωτών, τα 

οποία αναφέρουν την ύπαρξη του βιολιού στον ελλαδικό χώρο από τον 17
ο
 αιώνα. 

 

Το Ικαριώτικο λυράκι παιζόταν σε ολόκληρη την Ικαρία 

μέχρι και τον Β' παγκόσμιο πόλεμο περίπου, ενώ είχε 

ρόλο ανάλογο του βιολιού, δηλαδή ήταν το κύριο 

μελωδικό όργανο. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία από τους 

σημερινούς βιολιστές της Ικαρίας είχαν ξεκινήσει την 

επαφή τους με τη μουσική από το λυράκι. Ο Δρ. 

Δημήτρης Θέμελης, καθηγητής μουσικολογίας του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ,  στο 

συλλογικό έργο «Η μουσική, τα τραγούδια και οι χοροί της Ικαρίας : Φεστιβάλ 

Ικαρίας: Μουσικολογικό συνέδριο: Ικαρία, 30-31 Αυγούστου», αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως «η ικαριώτικη λύρα ανήκει ως γνωστό στον τύπο της τρίχορδης 

νησιώτικης αχλαδόσχημης λύρας..στην Ικαρία όπως και στην Κρήτη η λύρα 

κουρντίζεται σε πέμπτες, δηλαδή όπως το βιολί..» (2003: 15). 

 

Τραγούδια 

Τα τραγούδια της Ικαριακής παράδοσης, 

χωρίζονται στα τραγούδια που 

χορεύονται, και σε αυτά που δεν 

χορεύονται, τα τραγούδια  "της τάβλας" 

ή καθιστικά. Τα περισσότερα από αυτά, 

έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα με τα 

αντίστοιχα τραγούδια των νησιών του 

Αιγαίου, αλλά και της Μικράς Ασίας, εμπλουτισμένα με το ιδιαίτερο γλωσσικό 
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ιδίωμα των Ικαριωτών. Τα είδη των τραγουδιών που συναντούμε στην Ικαρία είναι 

της ξενιτιάς, του γάμου, τα «νυφιάτικα» όπως τα λένε, τα σατιρικά, που πολλές φορές 

αναφέρονται σε διάφορα πρόσωπα, τα ερωτικά, τα τραγούδια του γλεντιού, όπως η 

γνωστή «Αμπελοκουτσούρα» με τις πολλές της παραλλαγές σε στίχους, τα παιδικά, 

τα ευχετικά, αλλά και τα Κάλαντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική παράδοση 

της Ικαρίας παρουσιάζει το ότι δεν έχουν καταγραφεί μοιρολόγια, αλλά και οι ρίβες, 

οι οποίες είναι μικρά γραπτά πολύστιχα ομοιοκατάληκτα ποιήματα, γραμμένα από 

απλούς ανθρώπους, τους “ποιηταράδες” ή “ριβατζίδες”, τα οποία είναι βγαλμένα από 

την καθημερινή ζωή και με χιουμοριστικό περιεχόμενο. 

 

 

 Μουσική και Χορός στην παράδοση της Ικαρίας 

 

Στην  παράδοση της Ικαρίας η μουσική, το τραγούδι και ο χορός είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ο πιο γνωστός μουσικός σκοπός είναι ο Ικαριώτικος, ο 

οποίος δεν είναι ένας σκοπός, έχει όμως παραλλαγές. Οι παραλλαγές οι οποίες 

σήμερα παίζονται είναι ο Τσαμούρικος, ο Ραχιώτικος, ο Περαμαρίτικος και  η 

Συμπεθέρα.  Αυτές οι παραλλαγές είναι μουσικές φράσεις  που κατά κανόνα 

προσδίδουν την μελωδία του Ικαριώτικου με συμπληρωματικές μουσικές  φράσεις 

ανά περιοχή και οργανοπαίχτη. Με την ίδια λογική είναι δομημένος και ο τρόπος με 

τον οποίο χορεύεται ο Ικαριώτικος. Οι οργανικές παραλλαγές του, χορεύονται με το 

γνωστό χορευτικό μοτίβο, ενώ οι παραλλαγές του με στίχο χορεύονται με 

διαφοροποιημένο βήμα, αλλά με βάση το χορευτικό βήμα που προαναφέρθηκε.            

                             

Πέρα από τη μουσική και το χορό του Ικαριώτικου, που είναι χαρακτηριστικά της 

Ικαρίας και δεν υπάρχουν σε άλλη περιοχή της νησιωτικής Ελλάδας, υπάρχουν και 

άλλοι ρυθμοί, πάνω στους οποίους στηρίζεται η μουσική και οι χοροί της Ικαρίας. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών προέρχονται από επιρροές άλλων περιοχών, όπως Μικρά 

Ασία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Βορειοανατολικό Αιγαίου, όπως προαναφέρθηκε.  

Παρακάτω, παρατίθεται ένας πίνακας τραγουδιών, οργανικών σκοπών και χορών από 

την μουσικοχορευτική παράδοση του νησιού, οι οποίοι δίνουν τον τόνο στα 

Ικαριώτικα Πανηγύρια. 
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Τραγούδι / Οργανικός 

Σκοπός 

Χορός Ρυθμός 

«Στου πάπα το μπουγάζι», η 

«Τράτα», Συλλιβριανός 

σκοπός (Μικράς Ασίας), «Η 

Έλλη θέλει σκότωμα»   

Συρτός 2/4 

«Σγουρέ βασιλικέ μου» Μπάλος 2/4 

«Φόρα τα μαύρα φόρα τα» 

(παράλια Μικράς Ασίας)  

Ζεϊμπέκικο 8/8 

« Οι Καριώτες οι Ψαράδες» Πατητός 8/8 

«Η χρυσή παρηγοριά μου»   Αργιλαμάς 9/8 

«Είμ εργάτης του λυμένος» Καρσιλαμάς 

Προποντίδας 

9/8 

Σούστα Ικαρίας Σούστα 4/4 

 

Πέρα από τα παραπάνω, η μουσικοχορευτική παράδοση της Ικαρίας περιέχει και τους 

δυτικούς “αγκαλιαστούς” χορούς, όπως το ταγκό, το λαϊκό βαλς και το γνωστό “φοξ 

ανγκλέ”.  Στην Ικαρία -όπως και άλλες περιοχές- χορεύεται το "Πιπέρι", το οποίο 

ανήκει στους μιμητικούς χορούς και δεν χορεύεται ή τραγουδιέται μόνο τις Απόκριες, 

αλλά και στο τέλος κάθε γλεντιού. Επίσης, ιδιαίτερος συνδυασμός μουσικής και 

χορού  στην παράδοση της Ικαρίας είναι ο  "Aράπης", τραγούδι με τολμηρούς 

στίχους και πειράγματα, αλλά και η "Σκάντζα ντάμα", ένα κινητικό χορευτικό 

παιχνίδι (οργανικός σκοπός) μεταξύ ζευγαριών και μιας σκούπας, όπου πάντα σε 

κάθε αλλαγή του ακούσματος “Σκάντζα ντάμα” ένας άνδρας μένει χωρίς ντάμα και 

"σκουπίζει χορεύοντας" με τη σκούπα! 

 

Μέσα από τη σχέση μουσικής και χορού, φανερώνονται χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας, τα ήθη και τα έθιμα της Ικαρίας. Όπως αναφέρει η Κατερίνα Φατούρου, 

υποψήφια Διδάκτορας Εθνομουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών,  στο άρθρο της σχετικά με τον Ικαριώτικο Χορό και το 

Πανηγύρι ως κοινωνική διαδικασία, μέσα από τον Ικαριώτικο χορό φαίνεται η 
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ιδιοσυγκρασία των Ικαριωτών, οι δομές και οι κανόνες της κοινωνίας τους
8
(2016: 2). 

Από τον τρόπο που χορεύουν και τους κανόνες του χορού δηλώνεται η φιλοξενία 

τους, ο δυναμισμός και η ανεξαρτησία που τους διακατέχει. 

 

 

2.1 Μουσικολογική σύγκριση και ανάλυση παραλλαγών του 

Ικαριώτικου 

 

Ο Ικαριώτικος, ή Καριώτικος, όπως αναφέρθηκε ήδη, έχει πολλές παραλλαγές, από 

τις οποίες κάθε μια κατάγεται από διαφορετικό σημείο του νησιού. Στη μουσική 

παράδοση του νησιού ο κάθε δεξιοτέχνης βιολιστής παίζει τον «δικό του» 

Ικαριώτικο. Αυτό σημαίνει πως οι βιολιστές  παίζουν κάποια βασικά μοτίβα του 

Ικαριώτικου και πως ο καθένας προσθέτει τα δικά του μουσικά "στολίδια" ανά 

περιοχή. Μ' αυτό τον τρόπο ο Ικαριώτικος συνεχίζει -κατά κάποιο τρόπο- την 

εξελικτική του πορεία μέχρι και σήμερα.  

 

Μερικοί  από τους πιο γνωστούς βιολιστές εκτός από τον Νίκο Φάκαρο στην ιστορία 

της μουσικής παράδοσης της Ικαρίας είναι ο Γιάννης Ρούσσος, ο Γιώργος Μαματάς,  

ο Λευτέρης Πούλης ή “Σκάντζακας”, ο Θεοφάνης Κουκής, ο Παντελής Καλογερής, ο 

Λινάρδος Ραντάς, ο  Σταμάτης Βατούγιος, ο Νίκος Τσεπέρκας, αλλά και αρκετοί 

ακόμη μουσικοί, πολλοί από τους οποίους είχαν ξεκινήσει την επαφή τους με την 

μουσική μαθαίνοντας πρώτα το Ικαριώτικο λυράκι. 

 

Οι παραλλαγές του Ικαριώτικου που παιζόντουσαν από παλιά,  έτσι όπως 

καταγράφηκαν ονομαστικά μέσα από την επιτόπια έρευνα που έκανα στο νησί της 

Ικαρίας τον Αυγούστου του 2016, αλλά και από πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω 

συνεντεύξεων
9
 καθ’ όλη την διάρκεια της επιτόπιας έρευνάς μου, είναι οι εξής: 

 

                                                        
8
 “Experiencing Dance as Social Process: A Case Study of the Summer Paniyiri in 

Ikaria Island.”Congress on Research in Dance Conference Proceedings. 2016 

(October): 148–55. doi:10.1017/cor.2016.21. 
9
 Συνεντεύξεις Νίκου Πουργέζη & Γιώργου Φωκιανού. 
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 Τσαμούρικος (ο "βαρύς" Ικαριώτικος) 

 Περαμαρίτικος  (από τη Μεσαριά, Εύδηλος) 

 Ραχιώτικος (από τις Ράχες) 

 Λυρίστικος (παιζόταν με το λυράκι Ικαρίας
10

) 

 Παπιστάνικος (από το Καρκινάγρι) 

 Φαναρίτικος (από τον Άγιο Κήρυκο) 

 

Σήμερα ακούγονται κυρίως ο Τσαμούρικος, ο Περαμαρίτικος και ο Ραχιώτικος, ενώ 

στην κατηγορία "Ικαριώτικος" (ή "Καριώτικος") λέγεται πως εκτός των παραλλαγών  

συμπεριλαμβάνονται και τα τραγούδια "Συμπεθέρα" και "Αμπελοκουτσούρα", λόγω 

του ότι είναι τα μοναδικά τραγούδια που χορεύονται σαν τον Ικαριώτικο, με ιδιαίτερο 

βήμα πάνω στο  χορευτικό μοτίβο του Ικαριώτικου.  

 

Παρακάτω, παραθέτω τις παρτιτούρες του Ραχιώτικου, μιας εκ των παραλλαγών του 

Ικαριώτικου και της “Συμπεθέρας”, από καταγραφή του καθηγητή μουσικολογίας του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ Δημήτρη Θέμελη, από την επιτόπια έρευνα 

που είχε πραγματοποιήσει τις χρονιές 1991,1995 και 1996, αλλά και όπως 

δημοσιεύθηκε στην Περιοδική Έκδοση της Πανικαριακής Αδελφότητας Αθηνών 

"Ικαριακά"
11

. Παράλληλα, παραθέτω και τις δικές μου καταγραφές των 

συγκεκριμένων μουσικών κομματιών, από το ακουστικό υλικό το οποίο κατέγραψα 

στο Πανηγύρι του Χριστού Ραχών, στις 6 Αυγούστου του 2016. 

                                                        
10 Ο Λυρίστικος, δεν καταγόταν από κάποιο συγκεκριμένο σημείο της Ικαρίας, αλλά 

παιζόταν σε ολόκληρο το νησί, ενώ μεταγενέστερα το βιολί άρχισε να μιμείται τη 

λύρα. 
11 Δεκέμβρης 2001, Έτος 43ο, Περίοδος Γ', Τεύχος 42 (98), Αθήνα. 
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Α. Καταγραφή καθηγητή Δημήτρη Θέμελη 

 

 

Β. Καταγραφή Δήμητρας Καχριμανίδη 

 

Παραπάνω, βλέπουμε δυο διαφορετικές καταγραφές του τραγουδιού “Συμπεθέρα”, 

μία από τις παραλλαγές του Ικαριώτικου. Στην καταγραφή του καθηγητή Δημήτρη 

Θέμελη υπάρχει ο τίτλος "Δως του, δως του, δως του πέρα", ενώ σήμερα είναι 

γνωστό με τον τίτλο “Συμπεθέρα”. Από την άλλη, οι στίχοι είναι διαφορετικοί ως 

προς το πώς χρησιμοποιούνται, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαφορετικές λέξεις. 

Πέρα από αυτό, συμπεραίνουμε μέσω των στίχων πως δεν υπήρχε ανταπόκριση 
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μεταξύ στίχων, όπως στην σημερινή εκδοχή της “Συμπεθέρας”, αλλά τα ίδια στιχάκια 

“δίπλωναν”, δηλαδή επαναλαμβάνονταν ανάποδα. Παρακάτω βρίσκονται οι στίχοι 

από την καταγραφή του Δημήτρη Θέμελη: 

 

Δώσ’ του, δώσ’ του, δώσ’ του πέρα, 

Δώσ’ του φουστανιού σ’ αγέρα, 

δώσ’ του, δώσ’ του, δώσ’ του πέρα, 

Δώσ’ του φουστανιού σ’ αγέρα. 

 

Τούτ’ η γης που την πατούμε, 

όλοι μέσα θε να μπούμε, 

όλοι μέσα θε να μπούμε, 

ούτ’ η γης που την πατούμε. 

 

Τούτ’ η γης με τα λουλούδια, 

τρώει νιούς και κοπελούδια, 

τρώει νιούς και κοπελούδια, 

τούτ’ η γης με τα λουλούδια.
12

 

 

Πέρα στον πλατύν Αθέρα, 

έχασα μια μπουζουνέρα, 

έχασα μια μπουζουνέρα, 

πέρα στον πλατύν Αθέρα. 

 

Φύσ’ αγέρα, φύσ’ αγέρα, 

για να βρω τη μπουζουριέρα, 

για να βρω τη μπουζουνιέρα, 

φύσ’ αγέρα, φύσ’ αγέρα.

                                                        
12 Στην εκδοχή της “Συμπεθέρας” το συγκεκριμένο στιχάκι λέει: Τούτ’ η γης με τα 

χορτάρια, τρώει νιές και παλικάρια. 
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Η καταγραφή του καθηγητή Δημήτρη Θέμελη (Β.) είναι σε κλίμακα Ρε μινόρε 

κλίμακα, ενώ η δική μου καταγραφή σε Λα μινόρε κλίμακα, η οποία δεν είναι κάποια 

σημαντική διαφορά για να αναλύσουμε περαιτέρω. Ο σκελετός της μελωδίας είναι ο 

ίδιος και στις δυο εκδοχές, ενώ οι διαφορές είναι οι ρυθμικές αξίες κάποιων νοτών. 

Για παράδειγμα, στην καταγραφή του ο Δημήτρης Θέμελης στην αρχή των μέτρων 

3.,5. και 7., ενώ στη δική μου καταγραφή, την οποία εκδοχή έπαιξε ο βιολιστής Νίκος 

Φάκαρος, στην θέση των χρονικών παύσεων τοποθετεί νότες (βλέπε αντίστοιχα 

μέτρα στο Β.).  

 

 

Γ. Καταγραφή καθηγητή Δημήτρη Θέμελη 
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Δ. Καταγραφή Δήμητρας Καχριμανίδη 
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Πέρα από το τραγούδι της “Συμπεθέρας”, θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε δυο 

εκδοχές του “Ραχιώτικου” (Γ. και Δ.), ο οποίος οργανικός σκοπός είναι μία από τις 

οργανικές παραλλαγές του Ικαριώτικου με προέλευση τις Ράχες Ικαρίας. Παρέθεσα 

παραπάνω την εκδοχή του Δημήτρη Θέμελη (Γ.), η οποία είναι παιγμένη από τον ίδιο 

και περιέχει τα κύρια μοτίβα και τις βασικές θεματικές ενότητες του Ραχιώτικου, 

αλλά και την εκδοχή του βιολιστή Νίκου Φάκαρου (Δ.), η οποία καταγράφηκε από 

εμένα. Η εκδοχή Γ. και η εκδοχή Δ. είναι καταγεγραμμένες στην κλίμακα Λα 

Μινόρε.  

 

Και στα δυο παραδείγματα καταγραφών (Γ. και Δ.) και ο Δημήτρης Θέμελης, αλλά 

και ο Νίκος Φάκαρος παίζουν  "τσαμπουνιστά" τον Ραχιώτικο, δηλαδή, μιμούνται το 

ηχόχρωμα της τσαμπούνας ή της τσαμπουνοφυλάκας της Ικαρίας.  Αυτή η μίμηση 

γίνεται παίζοντας δύο νότες ταυτόχρονα, δηλαδή τη νότα μι και τη νότα λα
13

. Στην 

καταγραφή του Δημήτρη Θέμελη βλέπουμε τη συχνή χρήση της μίμησης αυτής, ενώ 

στην καταγραφή του Ικαριώτικου που παίχτηκε από τον Νίκο Φάκαρο, η χρήση του 

“τσαμπουνιστού” τρόπου παιξίματος γίνεται δυο φορές κατά την επανάληψη του 

ίδιου συγκεκριμένου μοτίβου (μέτρα 1-5 και μέτρα 72-75) 

 

Επίσης, μια ακόμη διαφορά αποτελεί η ρυθμική ανάλυση ανάμεσα στις δυο εκδοχές 

της παραλλαγής αυτής του Ικαριώτικου, δηλαδή του Ραχιώτικου. Ο Δημήτρης 

Θέμελης έχει καταγράψει την εκδοχή του σε ρυθμό 2/4, ενώ η δική μου είναι 

γραμμένη σε 4/4. Αυτή η διαφορά δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, μιας και η αξία 

των νοτών σε ρυθμό από 4/4 σε 2/4 είναι το μισό της αξίας του. Όπως καταγράφηκε 

και μετρήθηκε, λοιπόν, από τον Δημήτρη Ρέντα που έπαιζε λαούτο στο Πανηγύρι, 

θεώρησα σωστό να καταγράψω τον Ραχιώτικο σε ρυθμική αξία 4/4. 

 

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δυο καταγραφές είναι πως στην καταγραφή του 

Δημήτρη Θέμελη, υπάρχει μέχρι το μέτρο 8 καταγεγραμμένη και η παραλλαγή του 

Ικαριώτικου, με τίτλο “Τσαμούρικος”, ενώ από το μέτρο 9 ξεκινάει ο Ραχιώτικος. 

Την συγκεκριμένη εκδοχή παίζει και ο βιολιστής Λευτέρης Πούλης ή “Σκάντζακας” 

μέχρι και σήμερα. Η διαφορά αυτή, όπως μας αναφέρει και η Αργυρώ Σύριγγα στην 

                                                        
13 Η νότα μι ανήκει στην μελωδική γραμμή, ενώ η νότα λα αποτελεί τον ισοκράτη. 
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συνέντευξή της
14

, οφείλεται στο ότι από παλιά λέγεται πως στην πλευρά των 

“Αέρηδων” (για παράδειγμα στις Ράχες)  χόρευαν τον Ραχιώτικο πιο “βαριά” και 

αργά, οπότε ξεκινούσαν οι μουσικοί να παίζουν πρώτα την παραλλαγή του 

Τσαμούρικου, μιας και είναι πιο αργή.  Συνεχίζοντας, αναφέρει πως από την μεριά 

του Αγίου Κηρύκου έπαιζαν και χόρευαν τον Ραχιώτικο πιο “πηδηχτά” και πιο 

γρήγορα.  

 

Πέρα από τα παραπάνω, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε πως ο ρυθμός του 

(2/4), οι αξίες αλλά και η πορεία του σκελετού της μελωδίας είναι παρόμοια. Δεν 

μπορούμε, όμως, να αναλύσουμε περαιτέρω τα δύο παραδείγματα στην συγκεκριμένη 

εργασία, καθώς δεν παίζεται με τον ίδιο τρόπο ή με τα ίδια στολίδια από τους 

βιολιστές. Αυτό συμβαίνει, διότι είναι πολύ πιθανό ο κάθε οργανοπαίχτης να έχει 

επηρεαστεί από παραλλαγές του Ικαριώτικου άλλων περιοχών ή και από άλλους 

μουσικούς σκοπούς. Άλλωστε, ο Δημήτρης Θέμελης είχε γράψει πως «..είναι γνωστό 

πως κάθε ικαριώτης οργανοπαίκτης έπαιζε τον δικό του Ικαριώτικο» (Θεμ. Φ. Σπέης, 

2003: 28)
15

.  

 

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στο μεταγενέστερο τραγούδι «Η αγάπη μου στην 

Ικαριά» της δεκαετίας του ’90, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο και ως 

«Ικαριώτικος». Το τραγούδι αυτό δισκογραφήθηκε το 1999 στον δίσκο «Μες στου 

Αιγαίου τα νησιά 1», με ακριβή τίτλο «Η αγάπη μου στην Ικαριά (Ικαριώτικος)» και 

αποτελεί δημιουργία σε μουσική, στίχους  και 1
η
 ερμηνεία του Γιώργου 

Κονιτόπουλου, ενώ το έχει ερμηνεύσει και ο Γιάννης Πάριος.  

 

Το τραγούδι αυτό, λανθασμένα έχει καθιερωθεί σαν “Ικαριώτικος” μιας και δεν 

αποτελεί παραδοσιακό τραγούδι της Ικαρίας και δεν πληροί τα μουσικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης παράδοσης. Επίσης, όσον αφορά τον ρυθμό και 

τον τρόπο με τον οποίο χορεύεται, δεν έχει καμία ομοιότητα με τις παραλλαγές του 

Ικαριώτικου και των ακουσμάτων των Ικαριωτών, οι οποίοι δεν έχουν “επιτρέψει” το 

συγκεκριμένο τραγούδι να εισχωρήσει στην μουσική παράδοσή τους.  

 

                                                        
14 Πρώην εργαζόμενη στη δισκογραφική “Λύρα” 
15 Συλλογικό έργο. «Η μουσική, τα τραγούδια και οι χοροί της Ικαρίας : Φεστιβάλ 

Ικαρίας: Μουσικολογικό συνέδριο: Ικαρία, 30-31 Αυγούστου». Κ. - Νάκας Χ., Αθήνα. 
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Πιο συγκεκριμένα, ακόμη κι αν  η ρυθμική αγωγή του τραγουδιού «Η αγάπη μου 

στην Ικαριά» είναι παρόμοια με αυτή των παραλλαγών του Ικαριώτικου, δηλαδή 

γράφεται είτε σε 2/4 είτε σε 4/4, δεν αποτελεί επιχείρημα για το ότι το συγκεκριμένο 

τραγούδι μοιάζει με τον Ικαριώτικο. Επίσης, ακόμη και αν γίνεται προσπάθεια να 

χορευτεί το εν λόγω τραγούδι με τα βήματα του Ικαριώτικου,  η σωστή βηματολογία 

του -σε σχέση με τον ρυθμό του- είναι ο συρτός ή η σούστα. 
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3. Τρίτο Κεφάλαιο: 
 

Το Ικαριώτικο Πανηγύρι του Χριστού Ραχών:  

η επιτόπια έρευνα 

 

Βρέθηκα στην Ικαρία ήδη από τις 5 του Αυγούστου του 2016, μια ημέρα πριν το 

Πανηγύρι του Χριστού.  Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το καράβι η χαρά είχε 

διπλασιαστεί, αλλά και η αίσθηση ευθύνης, καθώς δεν θα ήμουν απλώς παρούσα στη 

διεξαγωγή του Πανηγυριού, αλλά θα έκανα και μια απόπειρα καταγραφής. Επομένως, 

θα έπρεπε να έχω μία πιο αποστασιοποιημένη και -όσο το δυνατόν- αντικειμενική 

γνώμη για τα πάντα που συνέβαιναν γύρω μου, λόγω της δίχρονης ενασχόλησής μου 

με τη μουσική παράδοση της Ικαρίας, ως τραγουδίστρια και λαουτιέρισσα της 

ορχήστρας του Πανικάριου Συλλόγου “Άρτεμις  Ταυροπόλος”. 

 

Οι προετοιμασίες για το Πανηγύρι του Χριστού είχαν ξεκινήσει μία ημέρα πριν την 

άφιξή μου στο νησί όπως με ενημέρωσαν οι κάτοικοι του χωριού, δηλαδή στις 4 

Αυγούστου. Κατά την παράδοση όλοι οι κάτοικοι ανεξαρτήτου ηλικίας βοηθούν στην 

προετοιμασία του Πανηγυριού, κατά τη διάρκειά του, αλλά και μετά την λήξη του, 

όπου θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος διεξαγωγής του Πανηγυριού. Τα πρώτα 

καθήκοντα των κατοίκων είναι να βοηθήσουν στο καθάρισμα του γηπέδου μπάσκετ 

του χωριού, αλλά και της αίθουσας του συλλόγου, εκεί όπου διοργανώνεται το 

Πανηγύρι.  

 

 

Προετοιμασία γηπέδου 
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Το κόψιμο των κρεάτων , επίσης, είναι ένα σημαντικό καθήκον της προετοιμασίας 

του Πανηγυριού, το οποίο αναλαμβάνουν οι άντρες του χωριού. Νωρίς το βράδυ της 

5ης Αυγούστου του 2016, μια ημέρα πριν το Πανηγύρι, ξεκίνησε το κόψιμο του 

κρέατος από τους κατοίκους του χωριού, το οποίο υπολογίζεται πως ήταν γύρω στα 

600 κιλά! Το κρέας, το οποίο προσφέρεται στα Πανηγύρια της Ικαρίας είναι κατσίκι, 

το οποίο θα βραστεί σύμφωνα με τα έθιμα την επόμενη ημέρα, την ημέρα δηλαδή του 

Πανηγυριού από νωρίς το πρωί. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν τα φώτα, τα τραπέζια 

και οι πάγκοι που θα φιλοξενήσουν τον κόσμο. Καθ' όλη την προετοιμασία του 

Πανηγυριού μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους βοήθησε  και ο βιολιστής  Νίκος 

Φάκαρος, μιας και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι έθιμο όλων των 

Πανηγυριών της Ικαρίας να βοηθούνε όλοι οι κάτοικοι του χωριού στις 

προετοιμασίες και την τακτοποίηση αυτών. 

 

 

Κόψιμο κρεάτων από τους κατοίκους του χωριού 

 

Αργά το βράδυ της 5ης Αυγούστου, και ενώ έχω παρακολουθήσει όλες σχεδόν τις 

προετοιμασίες του Πανηγυριού του Χριστού Ραχών, μαζεύτηκαν οι άντρες που 

βοήθησαν στο κόψιμο του κρέατος για να ξεκουραστούν, να φάνε και να πιούμε. Η 

μεγάλη έκπληξη είναι όμως κατά τα ξημερώματα όταν κατέφθασε ένα τσούρμο 

μικρών παιδιών για να βοηθήσουν στο “σιφούνιασμα”, όπως λένε το γέμισμα των 
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μπουκαλιών με κρασί από το βαρέλι. Σχετικά με το αν βοηθούν και τα παιδιά εκτός 

από τους ενήλικες και το πότε έρχεται ο καθένας για να αναλάβει τα καθήκοντά του, 

ο βιολιστής Νίκος Φάκαρος μου εξήγησε πως από παλιά υπάρχει ένας πίνακας όπου 

γράφονται ονομαστικά ποιος, που και τι ώρα κάνει το κάθε τι, δηλαδή ένα σύστημα 

καταμερισμού εργασίας. Σήμερα, βέβαια, συνεννοούνται περισσότερο μεταξύ τους 

μέσω των κινητών ή σταθερών τηλεφώνων. 

 

 

 

Σιφούνιασμα 

 

 

Προετοιμασία μουσικών συστημάτων & soundcheck 
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Το γήπεδο όπου διοργανώνεται το Πανηγύρι, λίγο πριν την έναρξή του 

 

Η ημέρα των εορτασμών του Αγίου Σωτήρος Χριστού ή αλλιώς “της 

μεταμορφώσεως του Χριστού”, αλλά και του Πανηγυριού στο χωριό Χριστός Ραχών, 

όπως προαναφέρθηκε γίνεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου. Το μεσημέρι της ίδιας 

ημέρας γίνονται και οι τελευταίες ετοιμασίες, όπως το καθάρισμα των λαχανικών για 

τις σαλάτες και το βράσιμο του κατσικιού.  Εκτός από αυτά, όμως, έχουν ξεκινήσει 

να στήνονται και τα συστήματα ηχοληψίας, δηλαδή τα ηχεία περιμετρικά του 

γηπέδου, τα μόνιτορ (ηχεία) των μουσικών, οι βάσεις των μικροφώνων, κ.ο.κ. Νωρίς 

το απόγευμα και λίγες ώρες πριν την έναρξη του Πανηγυριού, οι μουσικοί έχουν 

ξεκινήσει να ελέγχουν και να κουρδίζουν τα μουσικά τους όργανα, για να είναι 

έτοιμα πριν την έναρξη του Πανηγυριού. Αφού τελείωσαν οι μουσικοί τον έλεγχο της 

ηχοληψίας, δηλαδή τις εντάσεις των οργάνων και των μικροφώνων  -και μέχρι να 

ξεκινήσει το Πανηγύρι-  καθίσαμε όλοι μαζί, μιας και ήθελα οπωσδήποτε να 

αποτυπώσω τα συναισθήματα των μουσικών λίγο πριν την συγκεκριμένη επιτέλεση 

του Πανηγυριού του Χριστού. 

 

 

Soundcheck μουσικών  
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Το μουσικό σχήμα του βιολιστή  Νίκου Φάκαρου ονομάζεται “Musicaroi”, ενώ 

δημιουργήθηκε το 2001. Από το 2001 και μέχρι σήμερα συμμετέχουν ενεργά στα 

Πανηγύρια της Ικαρίας με κάποιες προσθήκες ή αποχωρήσεις μουσικών και 

τραγουδιστών. Το μουσικό σχήμα "Musicaroi" σήμερα αποτελείται από πέντε άτομα, 

τα οποία ονομαστικά είναι τα εξής: 

1. Νίκος Φάκαρος: βιολί - τσαμπούνα 

2. Σοφία Σαββουκίδου: τραγούδι - κρουστά 

3. Παύλος Εμμανουηλίδης: μπουζούκι - μπάσο 

4. Τάσος Αντωνίου: κιθάρα - τραγούδι  

5. Δημήτρης Ρέντας: λαούτο - τραγούδι 

Η Σοφία Σαββουκίδου και ο Παύλος Εμμανουηλίδης συμμετέχουν, όπως μου 

ανέφεραν, στα Ικαριώτικα Πανηγύρια από το 2003 , ο Τάσος Αντωνίου από το 2008, 

ενώ ο Δημήτρης  Ρέντας από το 2012. 

 

 

Ο ΝίκοςΦάκαρος (δεύτερος από αριστερά)  

και οι “Musicaroi” 

 

Κάποια από τα ερωτήματα που έθεσα στους μουσικούς, πέρα από τον βιολιστή Νίκο 

Φάκαρο, είναι αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν τους αρέσει στο συγκεκριμένο 

Ικαριώτικο Πανηγύρι. Την αρχή έκανε ο Δημήτρης Ρέντας, απαντώντας μου πως θα 

άλλαζε την τοποθεσία του γηπέδου στο οποίο πραγματοποιείται το Πανηγύρι διότι οι 
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διαστάσεις του είναι μικρές σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών που δέχεται και 

πως θα μπορούσε να εμπλουτισθεί το μενού του φαγητού, κυρίως για τους 

ανθρώπους οι οποίοι δεν τρώνε κρέας. Επίσης, αναφέρθηκε στην χορευτική παιδεία 

των ανθρώπων που χορεύουν στα Πανηγύρια  λέγοντάς μου παραδείγματα όπως το 

ότι το "Πάτημα Λήμνου" το χορεύεται από παρευρισκομένους σαν "Χασαποσέρβικο"  

ή πως το "Συρτό Νάξου" το χορεύεται σαν "Ρούμπα". Η Σοφία Σαββουκίδου, από την 

άλλη πλευρά, μου απάντησε  κυρίως από ανθρωπολογική σκοπιά και όχι τόσο με 

γνώμονα το χορό. Μου ανέφερε, λοιπόν, πως δεν της αρέσει πλέον ο κόσμος που 

επισκέπτεται το συγκεκριμένο Πανηγύρι, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο 

διασκεδάζει. Κατά την ίδια, λείπει κυρίως ο σεβασμός μεταξύ των ανθρώπων που 

διασκεδάζουν στο Πανηγύρι, κυρίως στο ότι δεν μπορούν να χορέψουν χωρίς να 

ποδοπατηθούν από τους "πρωτοχορευτές" ή τους ανθρώπους που θέλουν να 

επιδεικνύονται! Συνεχίζοντας, μου αναφέρει πως το Ικαριώτικο Πανηγύρι έγινε μόδα 

από το 2008, όπου εμφανίστηκε πρώτη φορά στις ειδήσεις του παγκόσμιου 

τηλεοπτικού καναλιού CNN. Πιστεύει, όμως, και ελπίζει πως τα πράγματα θα 

αλλάξουν, μιας και -για παράδειγμα- το 2003 θυμάται πως ο αριθμός των 

"γκρούβαλων", δηλαδή των τουριστών, οι οποίοι είναι  “χίπιδες” ή περιθωριακοί 

άνθρωποι και καταχράζονται τον τόπο ή την καλοσύνη των Ικαριωτών, ήταν 

μεγαλύτερος απ' ότι το 2016! Όπως χαρακτηριστικά μου ανέφερε «Είναι θέμα 

μουσικής όλα. Ο  κόσμος που δεν μου αρέσει, δυστυχώς, έλκεται από τη μουσική που 

παίζουμε». 

 

Το Πανηγύρι του Χριστού ξεκίνησε αργά το βράδυ κατά τις 22:35, με τα μέλη του 

μουσικού σχήματος "Musicaroi" να παίρνουν τις θέσεις τους. Το πρώτο "μουσικό 

χαλί" όσο ο κόσμος έτρωγε ήταν ένα λαϊκό ταξίμι, ενώ το πρώτο τραγούδι που 

τραγουδήθηκε ήταν το "Μαϊστράλια"
16

 και το δεύτερο το "Μη σταματάς"
17

. Στη 

συνέχεια, για τα πρώτα 45 λεπτά διάρκειας του Πανηγυριού παίχτηκαν λαϊκά 

τραγούδια, αλλά και έντεχνα τραγούδια. Ύστερα από τα 45 αυτά λεπτά, ξεκίνησε το 

δεύτερο μέρος στο οποίο παίχτηκαν οι σκοποί και τα Ικαριώτικα τραγούδια, ενώ η 

στιγμή που προσωπικά θεώρησα επίσημη την έναρξη του Πανηγυριού  ήταν όταν 

τραγουδήθηκε το Ικαριώτικο τραγούδι "Χίλια καλώς ορίσατε". 

                                                        
16

 Στίχοι: Δημήτρης Γκόγκος, Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος, 1
η
 ερμηνεία: 

Μανώλης Λιδάκης 
17 Στίχοι – Μουσική: Πέτρος Δουρδουμπάκης, 1η ερμηνεία: Ελένη Λεγάκη 
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Παρακάτω έχω παραθέσει μια ενδεικτική σειρά τραγουδιών, η οποία παίχτηκε με τα 

τραγούδια και τους σκοπούς ενωμένα μεταξύ τους, το λεγόμενο δηλαδή "ποτ-πουρί". 

Πολλά από τα τραγούδια και τους σκοπούς που παίχτηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 

Πανηγυριού, δεν αποτελούν μέρος της μουσικής παράδοσης, αλλά μεταγενέστερες 

δημιουργίες  γνωστών καλλιτεχνών, όπως του Γιώργου Κονιτόπουλου, του Νίκου 

Οικονομίδη, και άλλων γνωστών δημιουργών. 

 

1. Γιάντα 

2. Ήντα καμα 

3. Να σ' αγαπώ ήντα θελα  

4. Αρμενάκι 

5. Τέλος πάντων δε μου λέτε 

6. Κάθε που πάω στο χωριό 

7. 'Ηθελα να 'μουν στο χωριό 

8. Πρόσωπα αγαπημένα 

9. Ευβοιώτισσα 

10. Κοτσάκια  

11. Τα παλαιά μου βάσανα 

12. Πάτημα Λήμνου (οργανικός 

σκοπός) 

 

Λίγο μετά τη 01:00 το ξημέρωμα, και αφού καλά κρατούσε ο χορός στο άκουσμα των 

παραδοσιακών και μη τραγουδιών από όλη σχεδόν την Ελλάδα , ξαφνικά ο Νίκος 

Φάκαρος φούσκωσε την τσαμπούνα και ξεκίνησε να παίζει την "Αμπελοκουτσούρα", 

το τραγούδι - ύμνο για τον Πράμνειο οίνο, δηλαδή το Ικαριώτικο κρασί. Όπως 

αναφέρει η έκδοση "Τα Ικαριακά" που φιλοξενούν την μουσική καταγραφή του 

Δημήτρη Θέμελη, «..είναι γνωστό από την αρχαιότητα ακόμη, το αμπέλι ταυτιζόταν με 

την Ικαρία.. »
18

(σελ.110-111) μιας και ήταν το κύριο προϊόν της. Εκείνη τη στιγμή, 

ακούω και βλέπω τον κόσμο να τρέχει ώστε να προλάβει να χορέψει την 

"Αμπελοκουτσούρα", γεγονός το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση μιας και 

γνώριζα από βιβλιογραφικές πηγές πως το τραγούδι αυτό είναι τραγούδι της τάβλας 

και δεν χορεύεται.  

 

Εκτός από την "Αμπελοκουτσούρα", ακούστηκαν και άλλα Ικαριώτικα τραγούδια, 

όπως το "Στου Πάπα το μπουγάζι", η "Συμπεθέρα" και το "Η χρυσή παρηγοριά μου".  

Η πιο δυνατή στιγμή του Πανηγυριού ήταν όταν παιζόταν οποιαδήποτε παραλλαγή 

του Ικαριώτικου, μιας και σε όλη την διάρκεια παίχτηκε έντεκα φορές, με 

                                                        
18 Έτος 43ο, Περίοδος Γ', Τεύχος 42 (98), Δεκέμβρης 2001 
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τουλάχιστον 20 λεπτά διάρκεια η κάθε μία, και με μεγαλύτερη διάρκεια τα 40 

περίπου λεπτά! Και στις έντεκα φορές που παίχτηκε ο Ικαριώτικος σκοπός ο κόσμος 

συμμετείχε πάρα πολύ ενεργά. Ήταν σαν μια ξαφνική κοσμοσυρροή στο άκουσμα 

του Ικαριώτικου σκοπού η οποία άγγιζε τα όρια της "λατρείας" και της "εμμονής". 

Όπως χαρακτηριστικά είχε περιγράψει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον τρόπο που 

χόρευαν οι Ικαριώτες την δεκαετία του '40 στα Πανηγύρια τους «...ο χορός τους 

πήγαινε σε άλλες σφαίρες. Θα' λεγα ιερατικές. Ήταν μια βακχική γιορτή, με την έννοια 

της υπέρβασης. Πολύ με είχαν επηρεάσει αυτές οι βραδιές. Κι από την άποψη της 

μουσικής κι από την άποψη του χορού » (Θεμ. Φ. Σπέης, 2003: 21)
19

. Κατά την 

διάρκεια του Πανηγυριού παίχτηκαν, επίσης, και τα Ευρωπαϊκά,  δηλαδή οι δυτικοί 

“αγκαλιαστοί” χοροί, όπως το ταγκό, το λαϊκό βαλς και το γνωστό “φοξ ανγκλέ”, 

αλλά και το “Σκάντζα ντάμα”
20

 όπου χόρευαν αρκετά ζευγάρια Ικαριωτών και 

επισκεπτών. 

 

Κατά τις 05:30 τα ξημερώματα στο Πανηγύρι βρίσκονταν κυρίως επισκέπτες και οι 

λεγόμενοι "γκρούβαλοι"
21

, ενώ οι μεγάλοι σε ηλικία Ικαριώτες είχαν αποχωρήσει από 

νωρίς το βράδυ. Παράλληλα ο  Νίκος Φάκαρος προσκαλεί τον Γιώργη Βρανά, 

τραγουδιστή από την Κρήτη για να ανέβει να τραγουδήσει κάποια τραγούδια. Αφού 

τραγούδησε το “Όσο βαρούν τα σίδερα”
22

 στη συνέχεια παίχτηκε ο Μαλεβιζιώτης,  

παραδοσιακός σκοπός Κρήτης. Αργότερα ο Νίκος Φάκαρος κάλεσε τον πατριώτη του 

Γιάννη Πολίτη για να παίξει τσαμπούνα, ο οποίος έπαιξε τον Τσαμούρικο και την 

”Συμπεθέρα”. Η αντίδραση του κόσμου και στις δυο περιπτώσεις ήταν πολύ έντονη, 

μιας και αποθεώθηκαν και οι δύο μουσικοί. 

 

Το Πανηγύρι του Χριστού Ραχών διήρκησε μέχρι τις 08:15 περίπου το πρωί της 

επόμενης ημέρας, δηλαδή την 7η  Αυγούστου, με περίπου 400 άτομα να χορεύουν 

και να τραγουδούν ασταμάτητα. Πέραν αυτού, όπως σε κάθε Πανηγύρι, έτσι και στο 

συγκεκριμένο, προτελευταίος οργανικός σκοπός ακούστηκε ο Ραχιώτικος, ενώ 

τελευταίο ακούστηκε τελευταίο το "Πιπέρι", το οποίο τραγουδήθηκε και χορεύτηκε 

                                                        
19 Συλλογικό έργο. «Η μουσική, τα τραγούδια και οι χοροί της Ικαρίας : Φεστιβάλ 

Ικαρίας: Μουσικολογικό συνέδριο: Ικαρία, 30-31 Αυγούστου». Κ. - Νάκας Χ., Αθήνα. 
20 Βλέπε σελίδα 17. 
21

 Ομάδες τουριστών, οι οποίοι είναι  “χίπιδες” ή περιθωριακοί άνθρωποι και 

καταχράζονται τον τόπο ή την καλοσύνη των Ικαριωτών. 
22 Στίχοι – Μουσική: Νίκος Ξυλούρης, 1

η
 ερμηνεία: Στέλιος Φουσταλιέρης 



38 
 

μέχρι τελικής πτώσεως με τη συμμετοχή όλου του κόσμου που είχε απομείνει στο 

Πανηγύρι. Το "Πιπέρι" είναι ένας χορός ο οποίος ανήκει στη κατηγορία των 

μιμητικών, όπου στην αρχή το χορεύουν ο ένας πίσω από τον άλλον με ιδιαίτερο 

πιάσιμο των χεριών, ενώ στη συνέχεια κυλιόνται  καταγής σύμφωνα με τους στίχους 

του τραγουδιού και τις κινήσεις του πρωτοχορευτή για δείξουν πως μπορούν να 

"τρίψουν το πιπέρι". 
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4. Τέταρτο Κεφάλαιο  

Τα Ικαριώτικα Πανηγύρια: παράδοση & νεωτερικότητα 

 

 Τα Πανηγύρια διοργανώνονται σε διάφορα σημεία ή χωριά της Ικαρίας, συνήθως με 

αφορμή τον εορτασμού κάποιου Αγίου. Την ίδια ημέρα, παραπάνω από ένα χωριά ή 

μεγαλύτερες περιοχές μπορεί να διοργανώνουν κάποιο Πανηγύρι, όχι όμως σε 

κοντινές αποστάσεις. Για παράδειγμα, στις 6 Αυγούστου κάθε χρόνο, πέρα από το 

Πανηγύρι του Χριστού Ραχών, διοργανώνονται αντίστοιχα και άλλα Πανηγύρια στην 

περιοχή Σταύλος, το Φραντάτο, στον Χριστό Αγίου Κηρύκου, τον Κάλαμο και στην 

Δάφνη. 

 

Ένα Πανηγύρι μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ημέρα, τα λεγόμενα “ημερήσια” 

Πανηγύρια, όπως αυτό που διοργανώνεται στην περιοχή της Λαγκάδας στις 15 

Αυγούστου, ή μπορεί να διαρκέσει από νωρίς το βράδυ μέχρι το επόμενο πρωί, όπως 

το Πανηγύρι του Χριστού Ραχών. Την δεκαετία του ’80, όπως μας αναφέρει η Μαρία 

Μπαρέλη
23

, υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το Πανηγύρι θα 

μπορεί να διαρκούσε τρεις με οκτώ ημέρες (2008: 5), ενώ προσθέτει πως το 

Πανηγύρι τον 17
ο
 έως τον 19

ο
 αιώνα γινόταν με τις προσφορές των κατοίκων σε 

κατσίκες, κρασί και σιτάρι, είτε για να τιμήσουν τους Αγίους, είτε στη μνήμη των 

θανόντων συγγενών τους (2008: 6). 

 

 Το Πανηγύρι δημιουργεί ένα “περιβάλλον” μέσα στο οποίο γίνεται μια 

αναπαραγωγή και μια διαμόρφωσή του, από παλιά μέχρι και σήμερα. Πολύ εύστοχο 

είναι το ερώτημα που θέτει η Μαρία Μπαρέλη, στο αν γίνεται να προσαρμοστούν οι 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς και τα θέματα που αφορούν τη διαλεκτική σχέση 

του με το κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο εξελίσσεται (2008: 7). Με λίγα 

λόγια, τίθεται το ερώτημα ποια είναι τα αποτελέσματα του κοινωνικού περιβάλλοντος 

στο Πανηγύρι αλλά και οι επιπτώσεις του σε αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η 

μετανάστευση πολλών Ικαριωτών ή ναυτικών έφερε κάποια αλλαγή στο Πανηγύρι, 

μιας και μέχρι τον 19
ο
 αιώνα τα Πανηγύρια δεν γινόντουσαν μόνο το καλοκαίρι, αλλά 

ολόκληρο τον χρόνο, με την ίδια συχνότητα που έχουν σήμερα τα Πανηγύρια του 

                                                        
23 Bareli Maria (2008: 5) 
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Καλοκαιριού. Έτσι, λοιπόν, το αποτέλεσμα της μετανάστευσης πολλών κατοίκων της 

Ικαρίας, αλλά και των ναυτικών, οι οποίοι έλειπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

είναι πως τα Πανηγύρια μειώθηκαν ή δεν γινόντουσαν κάποια από αυτά τον υπόλοιπο 

χρόνο, παρά μόνο το καλοκαίρι όταν επέστρεφαν οι "ξενιτεμένοι". 

 

Στα περίφημα αυτά Πανηγύρια ανθεί η παράδοση της Ικαρίας,  κυρίως η μουσική και 

ο χορός, τα οποία Πανηγύρια αποτελούν και ένα μέρος διασκέδασης για τους 

τουρίστες.  Πέρα από αυτούς τους ρόλους και τους σκοπούς, πίσω από κάθε σχεδόν 

πανηγύρι κρύβεται ο ιδιαίτερος  χαρακτήρας των Ικαριωτών, οι οποίοι σε κάθε 

ευκαιρία θέλουν να προσφέρουν. Τα πανηγύρια, λοιπόν, μετά το 1960 περίπου 

διοργανώνονται κυρίως από Συλλόγους εθελοντών, που έχουν μορφή «σωματείων»!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σύλλογοι αυτοί («Εξωραϊστικοί-Εκπολιτιστικοί»), είναι σαν μια μετεξέλιξη των 

παλιών εκκλησιαστικών επιτροπών. Ιδρύθηκαν με Νομαρχιακή απόφαση στη 

δεκαετία του 1960 με σκοπό να υποβοηθούν ηθικά και οικονομικά, τις πάμφτωχες 

τότε, μικρές κοινότητες του νησιού.  

 

Πράγματι, ο τρόπος οργάνωσης και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία που διατηρούν 

μέχρι σήμερα τα Πανηγύρια της Ικαρίας,  χρονολογούνται από την μεταπολεμική 

περίοδο της απομόνωσης και της οικονομικής καθυστέρησης του νησιού.  Είχαν 

μετατραπεί από απλές κοινοβιακές γιορτές που ήταν άλλοτε, σε μέσο 
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χρηματοδότησης ώστε να κατασκευάζουν μόνοι τους οι κάτοικοι τα έργα που είχε 

ανάγκη το κάθε χωριό (αγροτικοί δρόμοι, πλατείες,  λιμανάκια). Όπως αναφέρει και ο 

Kapferer
24

, με αυτή η διαδικασία ο θεσμός του Πανηγυριού έχει τη δυνατότητα να 

αναδημιουργεί τις κοινωνικο-οικονομικές δομές και να προσανατολίζει τις αλλαγές 

που δημιουργούνται προς νέες κατευθύνσεις (2008: 14)
25

. 

 

Ο πιο σπουδαίος 

παράγοντας για την 

επιτυχία ενός Ικαριώτικου 

Πανηγυριού είναι το κέφι 

του κόσμου,  ενώ το 

πανηγύρι θα πρέπει «ν’ 

ακουστεί και να έχει καλή 

φήμη», όπως μου 

εκμυστηρεύτηκε ένας 

ηλικιωμένος κύριος στις Ράχες Ικαρίας
26

.  Σ’ αυτό, σπουδαίο ρόλο παίζει η ποιότητα 

του κρασιού και του φαγητού, κυρίως όμως οι επιδόσεις της ορχήστρας και οι 

ικανότητες των χορευτών.  Όλοι μαζί, νέοι, γέροι, παιδιά, τουρίστες χορεύουν επί 

ώρες,  συνεπαρμένοι από τον ιδιαίτερο χορό του "Ικαριώτικου".  

 

Στην πορεία της επιτόπιας έρευνας στην Ικαρία, παρακολούθησα αρκετά Πανηγύρια 

με κύριο αυτό του Χριστού Ραχών, ενώ κατά τη διάρκεια της συγγραφής της 

Πτυχιακής Εργασίας παρακολούθησα διαδικτυακώς το επεισόδιο "το Ικαριώτικο 

Γλέντι" της εκπομπής "Το Αλάτι της Γης"
27

, αλλά και άλλες τηλεοπτικές εκπομπές με 

παρουσιάσεις της Ικαριώτικης παράδοσης. Μέσα από όλα αυτά, γεννήθηκε το 

ερώτημα σχετικά με την παράδοση και τη νεωτερικότητα. Έτσι, λοιπόν, η επιτόπια 

έρευνά μου κινήθηκε αναζητώντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα 

                                                        
24 Kapferer, 2004. 
25 April 2008. Nîmes University. 
26 Επιτόπια Έρευνα Δήμητρας Καχριμανίδη στην περιοχή των Χριστών Ραχών 
για το Ικαριώτικο Πανηγύρι. 
27

 https://www.youtube.com/watch?v=MJmSh7TM_oQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJmSh7TM_oQ
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Πανηγύρια της Ικαρίας από τους γηραιότερους και από τους νεότερους, ποιες οι 

αλλαγές του Πανηγυριού που έχουν βιώσει οι γηραιότεροι και πώς βλέπουν οι 

νεότεροι το περιεχόμενο του Πανηγυριού, αλλά και τι προσδοκούν. 

 

Παρακάτω, παραθέτω τις συνεντεύξεις τις οποίες πραγματοποίησα τον Αύγουστο του 

2016 στο νησί της Ικαρίας και στην Αθήνα. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτές τις 

συνεντεύξεις έχουν καταγωγή από την Ικαρία, όμως κάποιοι από αυτούς έχουν 

γεννηθεί, μεγαλώσει ή ζουν στην Αθήνα. Τα ονόματα των συμμετεχόντων είναι ο 

βιολιστής Νίκος Φάκαρος, ο Νίκος Πουργέζης και η κόρη του Αργυρώ, ο Γιώργος 

Φωκιανός και η Αργυρώ Σύριγγα.  

 

 

 

Πανηγύρι Αγίου Ισιδώρου, δεκαεία του 1930 
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Συνεντεύξεις: 

 

Συνέντευξη Νίκου Φάκαρου:  

Ικαριώτης επαγγελματίας βιολιστής, με καταγωγή από το χωριό 

Χριστός Ραχών 

 

 Πες μου λίγα πράγματα για σένα Νίκο. Από ποια ηλικία ξεκίνησε η επαφή 

σου με την μουσική, ποια τα ερεθίσματα & ποιοι οι άνθρωποι σου έδωσαν 

τα εφόδια για να αναδείξεις την μουσική παράδοση της Ικαρίας;  

 

Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το βιολί το 1990, σχεδόν 12 χρονών, ως αυτοδίδακτος 

μουσικός στην Ικαρία, τον τόπο καταγωγής μου. Αργότερα πήγα σε ντόπιους 

δασκάλους, οι οποίοι με μύησαν στην Ικαριώτικη μουσική παράδοση και με δίδαξαν 

βιολί, δίνοντάς μου τα πρώτα εφόδια της μουσικής μου πορείας. Τελειώνοντας το 

σχολείο ξεκίνησα να σπουδάζω μουσική στη Σόφια, αλλά σταμάτησα μετά από ένα 

χρόνο για να εγκατασταθώ στην Αθήνα. Το 1997, λοιπόν, ήρθα στην Αθήνα και 

ξεκίνησα μαθήματα παραδοσιακού βιολιού και θεωρία της παραδοσιακής μουσικής στο 

ωδείο "Φίλιππος Νάκας" με δάσκαλο το Γιώργο Μαρινάκη, ώσπου αποφοίτησα το 

2000 ως πτυχιούχος. Παράλληλα, είμαι κάτοχος πτυχίου του Ειδικού της Αρμονίας, 

από το ίδιο ωδείο. Τώρα ζω και εργάζομαι μόνιμα στην Αθήνα. 

 

 Πότε ξεκίνησες να παίζεις επαγγελματικά, αλλά και στα Πανηγύρια της 

Ικαρίας; 

Από το 1997 ξεκίνησα να δουλεύω επαγγελματικά σε διάφορα μαγαζιά στην Αθήνα, 

όπως ρεμπετάδικα και μουσικές σκηνές, ενώ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου 

θητείας δημιούργησα το πρώτο μου μουσικό σχήμα. Αυτό το μουσικό σχήμα 

ονομάστηκε "Musicaroi" και από το 2001 μέχρι και σήμερα παίζουμε μαζί στα 

πανηγύρια της Ικαρίας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σε πανηγύρι της 

Ικαρίας συμμετείχα στα 16 μου, στον Μάραθο, ένα χωριό κοντά στον Εύδηλο Ικαρίας.  
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 Τι ιδιαίτερο έχει για εσένα το Πανηγύρι του Χριστού Ραχών, απ' όπου και 

κατάγεσαι, σε σχέση με τα υπόλοιπα καλοκαιρινά Πανηγύρια της 

Ικαρίας;  

 

Αρχικά, είναι ο τόπος καταγωγής μου, με τον οποίο είμαι συνδεδεμένος 

συναισθηματικά. Σε αυτόν τον τόπο, έχω ζήσει πολλές και σημαντικές στιγμές της ζωής 

μου, όπως για παράδειγμα τον γάμο μου το 2008. Χαίρομαι και νιώθω υπερήφανος που 

παίζω κάθε φορά στο Πανηγύρι του Χριστού, διότι μου θυμίζει από που ξεκίνησα την 

ενασχόληση μου με αυτό που κάνω και αγαπώ, να παίζω βιολί. 

 

 

 Θα ήθελα να μου αναφέρεις τις διαφορές καλοκαιρινών Πανηγυριών σε 

σχέση με αυτά την υπόλοιπης χρονιάς. 

 

Τα πανηγύρια της Ικαρίας γίνονται, κυρίως, το καλοκαίρι και είναι πάνω από 60 

συνολικά σε αριθμό. Εκτός αυτών, διοργανώνονται και οι χειμωνιάτικες 

χοροεσπερίδες, με τις οποίες σε σύνολο είναι γύρω στα 80.  Το καλοκαίρι τα πανηγύρια 

χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, σε αυτά που διοργανώνονται στις  αρχές και αυτά που 

διοργανώνονται προς το τέλος του καλοκαιριού.  Οι περισσότεροι ντόπιοι πηγαίνουν σε 

αυτά που διοργανώνονται στο τέλος του καλοκαιριού, μιας και θεωρούνται πιο 

παραδοσιακά. Επίσης, τα Πανηγύρια που γίνονται στη καρδία του καλοκαιριού, δηλαδή 

τον Αύγουστο, δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό τείνουν να γίνουν πιο εμπορικά. Το 

χειμώνα γίνονται λίγα πανηγύρια και πηγαίνουν στη πλειοψηφία τους οι ντόπιοι. 

 

 

 Θα ήθελα να μου πεις κάποια πράγματα σχετικά με την 

"Αμπελοκουτσούρα". Λέγεται πως δεν χορευόταν παλιά, ενώ τα 

τελευταία χρόνια χορεύεται, αληθεύει;  

Η "Αμπελοκουτσούρα" είναι ένα παλαιό παραδοσιακό κομμάτι της Ικαρίας (της 

τάβλας) που τραγουδιόταν κυρίως σε γλέντια και είναι ο ύμνος που εξυμνεί τον 

Πράμνειο οίνο, δηλαδή το ξακουστό κρασί της Ικαρίας! Από καταγραφές που έχουν 

γίνει, έχει διαπιστωθεί πως η "Αμπελοκουτσούρα" δεν χορευόταν, παρά μόνο 
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τραγουδιόταν. Τα τελευταία  χρόνια που άρχισε να γίνεται γνωστή η Ικαρία και 

να  συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών στα ξακουστά της πανηγύρι, άρχισε 

να χορεύεται λόγω της εμπορευματοποίησης των πανηγυριών. 

 

 Πέρα από τα Πανηγύρια της Ικαρίας, παίζεις και σε διάφορες περιοχές 

της Αττικής, αλλά και στο πλέον γνωστό Ικαριώτικο Πανηγύρι που 

διοργανώνεται στο Πέραμα. Το ρεπερτόριο το οποίο παίζεις στην Αττική 

έχει διαφορά σε σχέση με το ρεπερτόριο των Πανηγυριών της Ικαρίας; Ο 

κόσμος είναι διαφορετικός και στις δυο περιπτώσεις; 

Το μουσικό ρεπερτόριο που παίζουμε στα πανηγύρια, αλλά και σε αυτά που παίζουμε 

εκτός της Ικαρίας είναι το ίδιο και στις δυο περιπτώσεις.  Αυτό διότι ο κόσμος ο οποίος 

έρχεται στα πανηγύρια της Ικαρίας δεν διαφέρει από αυτόν που έρχεται στα γλέντια ή τα 

πανηγύρια της Αθήνας ή όποιας άλλης περιοχής. 

 

 Πώς νιώθεις όταν παίζεις στην Ικαρία και πως όταν παίζεις εκτός 

Ικαρίας;  

Σίγουρα το να παίζει ένας μουσικός στον τόπο καταγωγής του είναι ένα τρομερό 

συναίσθημα και είναι τιμή του, όπως στη δική μου περίπτωση. Όμως, σκέφτομαι πως η 

μουσική είναι κάτι που μας ενώνει όλους, έτσι πολλές φορές δεν αισθάνομαι κάτι 

διαφορετικό είτε παίζω στην Ικαρία, είτε παίζω σε κάποιο άλλο μέρος. Αυτό συμβαίνει, 

διότι και στις δυο περιπτώσεις, όταν εγώ και η ομάδα μου παίζουμε, νιώθουμε πως 

δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει καλύτερα τη μουσική παράδοση της 

Ικαρίας..αυτό νομίζω είναι το πιο όμορφο συναίσθημα! 
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Συνέντευξη Νίκου Πουργέζη:  

O “Καπετάνιος”, με καταγωγή από το χωριό Χριστός Ραχών 

 

 Πώς ήταν παλιά κ. Νίκο και τι μνήμες έχετε από το Ικαριώτικο Πανηγύρι 

στα παιδικά σας χρόνια, από την οικογένειά σας; Τι θυμάστε για τη 

μουσική; 

 

Κατ’ αρχήν, γινόταν για κοινωνικούς σκοπούς το Πανηγύρι. Ό,τι έσοδα υπήρχανε 

πηγαίνανε για πετρέλαιο, για τη συντήρηση των σχολείων, για κοινωφελείς σκοπούς, 

για ανθρώπους που είχαν κάποια ανάγκη, και πόσο μάλλον ιατρική περίθαλψη. Ήταν 

έσοδα της κοινότητας, γι’ αυτό και οι οργανοπαίχτες τότε, μέχρι και 20 περίπου χρόνια 

πριν, πληρωνόντουσαν ξεχωριστά.  

 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του Πανηγυριού, πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο ήταν 

η μουσική και οι οργανοπαίχτες! Θυμάμαι στα νιάτα μου, έπαιζαν κυρίως νησιώτικους 

σκοπούς και τα Ικαριώτικα, γι’ αυτό και τα αγαπάω ιδιαίτερα! Βεβαίως, σέβομαι και τα 

υπόλοιπα μουσικά είδη, όμως πιστεύω πως για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι το 

Λύκειο Ελληνίδων έχει τον Ικαριώτικο σαν έναν από τους πιο σπουδαίους  δημοτικούς 

χορούς. 

 

Το Ικαριώτικο Πανηγύρι ήταν ένας από τους τρόπους συνάντησης μεταξύ φίλων και 

οικογενειών, μιας και όλο τον χρόνο ο κόσμος ασχολείτο με τα χωράφια του, τα ζώα 

του. Υπήρχε και η περίπτωση όπου το Πανηγύρι κράταγε τρεις ημέρες. Τότε δεν είχαμε 

και αυτοκίνητα για να μετακινηθούνε αυτοί που ερχόντουσαν από άλλες περιοχές, όπως 

ο Νας, το Γιαλισκάρι. Και αν κάποιος ή και εσύ, ακόμη και σήμερα, ρωτήσει πότε 

τελειώνει το Πανηγύρι, του δείχνουν (οι Ικαριώτες) το χέρι σαν μούντζα, εννοώντας 

πως «..θα τελειώσει όταν ανέβει ο ήλιος μια πιθαμή πάνω από τον ορίζοντα»! Μην 

παρεξηγήσεις όμως την κίνηση! 
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 Πείτε μου κάποια πράγματα για το (Πανηγύρι στο) χωριό Χριστός Ραχών, 

από όπου και κατάγεστε. 

 

Παλαιότερα, όταν ήμουν νέος, ήταν πιο όμορφα. Κατ’ αρχήν υπήρχε σεβασμός στους 

μεγαλύτερους, στις κυρίες, ειδικά στο Χριστό που από παλιά επικρατεί η 

“γυναικοκρατία”. Τον άνδρα τον ήθελαν, αλλά και τον θέλουν για τα παντελόνια που 

φοράει. Σήμερα, κάτι κοτσιδάκια και σκουλαρίκια που φοράνε τα αγόρια, στο Χριστό 

δύσκολα γίνονται δεκτά. Δεν είναι αρεστή αυτή η αμφίεση, αλλά όχι, βέβαια, πως θα 

τους διώξουμε. 

 

Αναφέρω το παραπάνω παράδειγμα σαν αφορμή, μιας και υπάρχουν κάποια ήθη και 

έθιμα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, αντίθετα, μας έχουν κατηγορήσει κιόλας 

πολλές φορές! 

 

 Σαν ποιο έθιμο; Αναφέρετέ μου ένα παράδειγμα. 

 

Το ότι ανοίγουμε τα μαγαζιά στις 22:00 το βράδυ! Δεν ξέρουν ότι εδώ ο κόσμος είναι 

φτωχός. Θα πρέπει, λοιπόν, το πρωί να βγουν να σκάψουν, να πάνε στα κτήματά τους, 

ο άλλος να κοιτάζει τα ζώα του, και πάει λέγοντας. Από την άλλη, τα ζώα δεν θα τα 

ταΐσει κατά τις 19:00 το βράδυ; Μέχρι να κάνουν και ένα μπάνιο.. να για ποιο λόγο 

βγαίνουν μεταξύ 21:30-22:00 η ώρα, και να γιατί αρχίζει η ζωή αυτήν την ώρα και 

ανοίγουν όλοι τα μπακάλικα, τα μανάβικα και τα περισσότερα μαγαζιά. 

 

Θα έχεις ακούσει, βέβαια, για τον φούρναρη! Πάει το πρωί, φτιάχνει το ψωμί, το 

αφήσει πάνω στο τραπέζι, αφήνει και το μαγαζί ανοιχτό και φεύγει για να πάει στα ζώα 

του και να σκάψει τους κήπους του. Δεν έχει χάσει ποτέ καρβέλι ψωμί! Όμως, έχουμε 

και τα αντίθετα περιστατικά. Είχε έρθει μια φορά ένα πούλμαν με Έλληνες τουρίστες, 

εδώ και κάποια χρόνια. Αφού μπήκανε μέσα στον φούρνο, τα πήρανε όλα και δεν 

αφήσανε ούτε λίγα χρήματα! Και ρωτάω εγώ, γιατί να μας χαλάνε τα έθιμα; Αν κάποιος 

έχει ανάγκη πάντα τον βοηθούμε, την κλεψιά όμως δεν την ανεχόμαστε. Δεν υπάρχει, 

βέβαια, αυτό το έθιμο με τα ανοιχτά μαγαζιά σε όλες τις περιοχές της Ικαρίας. 
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Επίσης, το γνωστό έθιμο σε όλους “auto-stop” έχει λιγοστέψει πλέον, διότι έχουν 

προκύψει ορισμένα άσχημα περιστατικά στο παρελθόν, τα οποία έχουν κάνει τους 

ανθρώπους πιο προσεκτικούς. Να φανταστείς, παλαιότερα εμείς λίγο πολύ, 

γνωριζόμασταν και αν τύχαινε να κάνουμε auto-stop σταματούσαν πάντα! 

 

 Μου δώσατε μια αφορμή, να ρωτήσω για τους νόμους της κοινότητας ή 

τους “άγραφους νόμους”.  

 

Θα σου πω σχετικά με τη “κλεψιά”. Η λέξη “κλέβω”, κυρίως στις Ράχες, δεν υπάρχει 

στο λεξιλόγιό μας. Το 1912 γίναμε κράτος και θεσπίστηκαν κάποιοι νόμοι τότε, στην 

Ιωνική διάλεκτο. Όταν έπιαναν, λοιπόν, κάποιον που είχε κλέψει κανένα κατσίκι στα 

βουνά, το δικαστήριο έβγαζε την απόφαση πως «..ηπέρασεν και ήγγιξεν το», δηλαδή 

πώς πέρασε και το άγγιξε μόνο, ενώ η ποινή ήταν ο περιορισμός μίας ημέρας στο σπίτι 

του. Δεν υπάρχει βία στην Ικαρία! Αν γινόταν το ίδιο φαινόμενο και δεύτερη φορά, το 

δικαστήριο αποφάσιζε πως «..ηπέρασεν και ηπήραξεν το», όμως τότε η ποινή ήταν μια 

εβδομάδα περιορισμός στο σπίτι του. Σε περίπτωση που τον έπιαναν να το κάνει και 

Τρίτη φορά, δεν του τη χάριζε το δικαστήριο και έλεγε πως «..ηπέρασεν και ηπήρεν το». 

Βέβαια, η ποινή σε αυτή τη περίπτωση δεν ήταν περιορισμός στο σπίτι, αλλά του 

έκοβαν για πάντα την “Καλημέρα”. Ήταν πολύ σοβαρό και βαρύ, αν το σκεφτείς, το 

μίασμα του κλέφτη, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Αν σε θεωρούσαν “κλέφτη”, δεν 

είχες θέση σε αυτόν τον τόπο και έπρεπε να μαζέψεις τα πράγματά σου και να φύγεις 

από την Ικαρία. Στην Ικαρία μας χωρίζουνε μόνο τα πολιτικά, και σε αυτό φταίει το 

κράτος. 

 

Κατά τ’ άλλα, όλοι είμαστε ενωμένοι. Θυμάμαι μια περίπτωση, πριν από καμιά δεκαριά 

χρόνια, όπου μια κυρία είχε ανάγκη ιατρικής περίθαλψης και η οποία δεν είχε τη ν 

οικονομική δυνατότητα να καλύψει  το απαιτούμενο ποσό. Και που λες, είχαν κάνει μια 

συνάντηση στην αίθουσα του συλλόγου του χωριού, όπου είχαν μαγειρέψει 

μακαρονάδα. Από αυτή τη συνάντηση μαζεύτηκαν 4.500 ευρώ για την ιατρική 

περίθαλψη της κυρίας! Μετά από δύο περίπου χρόνια, είχε αρρωστήσει το παιδάκι 

ενός παππά, του Παπαμουλά, και μαζεύτηκαν χρήματα από όλες τις περιοχές της 

Ικαρίας για να γίνει καλά. Μαγειρεύουν και καλούν τον κόσμο, δηλαδή, να φάει 

δωρεάν. Στην αίθουσα όπου τρώνε, τοποθετούν ένα κουτί όπου ο καθένας μπορεί να 
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ρίξει όσα χρήματα αυτός επιθυμεί. Στην περίπτωση του παιδιού αυτού, μαζεύτηκαν 

περίπου 17.000 ευρώ. Το παιδάκι σήμερα, ύστερα από την μεταμόσχευση και τέσσερα 

χρόνια νοσηλείας στο Λονδίνο, παίζει πλέον υγιέστατο μπάλα στο γήπεδο του Χριστού! 

 

 Θα ήθελα να αλλάξουμε θέμα και να συζητήσουμε για τον Νίκο Φάκαρο. 

Θα θέλατε να μου πείτε για τη σχέση σας μαζί του; 

 

Τον Νίκο τον έχω σαν παιδί μου και δεν ξέρω αν η άποψή μου είναι αντικειμενική! 

Είμαστε κατ’ αρχήν συγγενείς και με τις κόρες μου κάνουν από μικρά παιδιά παρέα. 

Είναι ένα παιδί με θετική ενέργεια, καλοσυνάτος άνθρωπος και πάντα με χαμόγελο. Ο 

πατέρας μου, ο οποίος ήταν βιολάτορας του Χριστού, μου είχε πει κάποτε πως «..θα 

αφήσει εποχή αυτό το παιδί», και όντως, αφήνει εποχή! Ακόμη κι αν όλοι παίζουν το 

ίδιο περίπου ρεπερτόριο, ο κάθε Ικαριώτης βιολάτορας έχει κάτι ξεχωριστό. Εμένα 

προσωπικά μου αρέσει και ο Σκάτζακας, αλλά ο Νίκος που αρέσει περισσότερο, τον 

θεωρώ το κάτι άλλο! Εκτός από αυτούς, είναι και κάποιοι άλλοι πολύ καλοί 

βιολάτορες, όπως ο Κουκής και ο Βατούγιος, ή αλλιώς “το Ψαχτούρι”, οι οποίοι έχουν 

πεθάνει. Ο Βατούγιος, ας πούμε, έπαιζε τόσο γρήγορα τον Καριώτικο που έπρεπε να 

βγάζουν σπίθες τα πόδια σου και μόνο οι νέοι, συνήθως, προλάβαιναν να χορέψουν! Ο 

Νίκος Φάκαρος έχει μαζέψει όλα τα στοιχεία των καλών μουσικών που έχουν περάσει 

από την Ικαρία. Κάθε φορά που χορεύω τον Καριώτικο με τον Νίκο το ευχαριστιέμαι! 

 

 Υπάρχουν, όμως, και αυτοί που κατηγορούν τον Νίκο Φάκαρο για 

διάφορους λόγους. Θα θέλατε να μου σχολιάσετε αυτούς; 

 

Είναι η ζήλεια του κόσμου! Έχω να σου πω μια ολόκληρη ιστορία σχετικά με αυτή την 

υπόθεση, πριν περίπου 12 χρόνια. Τότε, λοιπόν, δεν καλούσαν τον Νίκο να παίξει για 

έναν ολόκληρο χρόνο, και εμείς σαν οικογένεια δεν πήγαμε στο Πανηγύρι του χωριού 

μας. Με αφορμή αυτό, μου έκαναν παρατήρηση που δεν εμφανίστηκα με την οικογένειά 

μου στο Πανηγύρι όπου έπαιζε άλλος βιολάτορας. Εγώ υποστηρίζω πολύ τον Νίκο 

Φάκαρο, ο οποίος εν τέλει επέστρεψε στα Πανηγύρια. Όμως, το κακό είναι πως έχουν 

χαλάσει οι σχέσεις μας με πολλούς ανθρώπους, χωρίς ουσιαστικό και σοβαρό λόγο. Δεν 

ξέρω ακριβώς για ποιους άλλους λόγους τον κατηγορούν, αλλά δεν θα ήθελα να μάθω.   
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 Είχα ακούσει για ένα περιστατικό, όπου χρόνια πριν την ημέρα του 

Πανηγυριού είχε πεθάνει η θεία του Νίκου, ενώ τον κατηγόρησαν επειδή 

επέλεξε να παίξει στο Πανηγύρι αντί να πενθήσει. Ισχύει; 

 

Ισχύει, και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε. Αυτό δείχνει πως είναι πραγματικά 

επαγγελματίας σε αυτό που κάνει. Δηλαδή, εάν ήταν το επάγγελμά του εργολάβος και 

πήγαινε στη δουλειά του δεν θα ήταν παρεξηγήσιμο, ενώ στη περίπτωση όπου πήγε για 

να παίξει βιολί και παρήγαγε μουσική, είναι παρεξηγήσιμο; Σε αυτό το θέμα είμαι υπέρ 

του Φάκαρη. 

 

 Έχω ακούσει πως τον κατηγορούν διότι «..το βιολί του ξεσηκώνει τους 

γκρούβαλους». Τι έχετε να πείτε για αυτό; 

 

Όλα αυτά τα οποία λένε και σκαρφίζονται για τον Φάκαρη, εμένα μου φαίνονται 

ηλιθιότητες ανθρώπων με χαμηλή νοημοσύνη. Οι γκρούβαλοι, που είναι μια άλλη 

συζήτηση, όταν πιουν ξεσηκώνονται με το οτιδήποτε. Να φανταστείς, του χάλασαν τον 

γάμο κάποιοι από αυτούς που δεν τον συμπαθούν το 2008, καλώντας με χαρτιά όλο τον 

κόσμο στο γάμο, ακόμη και τους γκρούβαλους! 

 

Πιστεύω πως οι περισσότεροι από αυτούς που δεν τον συμπαθούν, δεν τον θέλουν από 

θέμα γούστου. Οι μεγάλες ηλικίες ανθρώπων είναι δύσκολο να ακούσουν τον Φάκαρη 

όταν σε όλη τους τη ζωή έχουν συνηθίσει ένα άλλο παίξιμο, από τους παλιούς 

βιολάτορες. Είναι σαν να με ρωτάς εμένα, γιατί δεν μου αρέσει ο Καζαντζίδης, για 

παράδειγμα.  

 

 Μου είπαν πως πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσω το Πανηγύρι στο 

Μαυράτο, που διοργανώνεται στις 29 Αυγούστου. Αυτό το Πανηγύρι, έχει 

κάτι ιδιαίτερο ή διαφορετικό από αυτό του Χριστού; 

 

Το κοινό, το οποίο πηγαίνει στο Πανηγύρι του Χριστού Ραχών, με αυτό που 

επισκέπτεται το Πανηγύρι στο Μαυράτο δεν είναι το ίδιο. Αρχικά, το Μαυράτο 

βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της Ικαρίας και ανήκει στον Δήμο Αγίου 

Κηρύκου. Επίσης, έχει λίγους τουρίστες και ξένους σε σχέση με άλλα Πανηγύρια. Στο 
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Χριστό το κοινό που παρακολουθεί το Πανηγύρι είναι πιο απαιτητικό ως προς το 

μουσικό περιεχόμενο, για παράδειγμα, σε σχέση με το κοινό του Μαυράτου, το οποίο 

είναι πιο “ελεύθερο”. Επίσης, στο Πανηγύρι του Μαυράτου, το μενού του φαγητού 

είναι πιο πλούσιο σε σχέση με τα υπόλοιπα Πανηγύρια, τα οποία έχουν το παραδοσιακό 

μενού.  

 

Εκτός των παραπάνω, στο συγκεκριμένο Πανηγύρι έχει γίνει έθιμο το εξής· συνήθως 

μετά τις 03:00-04:00 το ξημέρωμα κλείνουν όλα τα περιττά φώτα, έχοντας αφήσει 

βέβαια τα κοινοτικά, και αγκαλιάζονται όλοι και κλαίνε χορεύοντας τον Ικαριώτικο! 

Δεν μοιάζουν ιδιαίτερα  μεταξύ τους τα Πανηγύρια από την πλευρά του Αγίου 

Κηρύκου, με την δική μας, στις Ράχες. Το Πανηγύρι στο Μαυράτο είναι το τελευταίο 

του καλοκαιριού, το αποκορύφωμά του, ενώ είναι φυσικό λόγω αυτού να υπάρχει και 

μια συγκινησιακή φόρτιση. 
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Συνέντευξη Αργυρούς Πουργέζη:  

Η κόρη του“Καπετάνιου”, με καταγωγή από το χωριό Χριστός 

Ραχών 

 

 Τι έχει αλλάξει Αργυρώ στο Ικαριώτικο Πανηγύρι από τότε που το 

θυμάσαι; 

 

Από θέμα μουσικής, επειδή το Πανηγύρι γινότανε στη πλατεία του χωριού, που είναι 

αρκετά μεγάλη, παίζανε παράλληλα τρεις-τέσσερις ορχήστρες, με διαφορετικό 

ρεπερτόριο η καθεμία από αυτές! Τώρα πια, 20 σχεδόν χρόνια, γίνεται στο γήπεδο 

μπάσκετ του Χριστού, με μία ορχήστρα, με πολύ καλή μικροφωνική και ακούγονται 

παντού! Παλαιότερα, και τα μηχανήματά τους δεν ήταν καλά για να καλύψουν τις 

ανάγκες και τον χώρο.  

 

 Πριν από αυτά τα 20 χρόνια, το ρεπερτόριο το οποίο έπαιζαν στο 

Πανηγύρι ήταν το ίδιο με σήμερα; 

 

Γενικά για μένα έπαιζαν πολύ λιγότερα τραγούδια σε σχέση με σήμερα, μιας και την 

έχω προλάβει και αυτή την εποχή. Έπαιζαν ορχηστρικά και τα Ικαριώτικα περισσότερο. 

Πέρα όμως από αυτά έπαιζαν νησιώτικα και κάποια λαϊκά. Α! Και ποτέ δεν έλειπαν τα 

“ευρωπαϊκά”, δηλαδή τανγκό, βαλς και φοξ ανγκλέ. Αλλά πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη 

η γκάμα του ρεπερτορίου. Δηλαδή για να σου εξηγήσω, παλιά ένα τραγούδι θα 

επαναλαμβανόταν πολλές φορές κατά τη διάρκεια του Πανηγυριού, και ανάλογα ποια 

μουσική σου άρεσε πήγαινες κοντά στην ορχήστρα που θεωρούσες ότι έπαιζε καλύτερα. 

Ένα ακόμη στοιχείο του Πανηγυριού παλιά, ήταν ότι έπρεπε να πληρώσεις!  

 

 Πες μου για αυτό περισσότερα.. 

 

Εάν μια παρέα ήθελε να χορέψει γενικά ή ένα συγκεκριμένο τραγούδι, πλήρωνε τους 

οργανοπαίχτες για να σηκωθεί μόνο αυτή! Δηλαδή, θυμάμαι που πλήρωνε ο πατέρας 

μου για να σηκωθεί η παρέα ή οικογένειά μας για να μας χορέψει όλους. 
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 Δεν επιτρεπόταν δηλαδή να χορέψει κανείς άλλος; 

 

Μετά από λίγη ώρα επιτρεπόταν, και ερχόντουσαν άνθρωποι γνωστοί και χόρευαν στον 

κύκλο μαζί μας. Δεν είναι τόσο “σφιχτά” τα πράγματα, όπως για παράδειγμα στη 

Κρήτη. 

 

 Γενικότερα, πέρα από μουσική, τι έχει αλλάξει στο Πανηγύρι; 

 

Δεν μπορώ να πω ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, απ’ όσο θυμάμαι. Δηλαδή, ο 

“χορός” που έμαθα ο ίδιος χορεύεται και σήμερα. Τον έμαθα έτσι, πηγαίνοντας στα 

Πανηγύρια και μπαίνοντας στον κύκλο από παιδάκι 4 χρονών.  

 

 Τι έχεις να μου πεις για τους “γκρούβαλους”, που είναι και ένα συστατικό 

του Πανηγυριού; Το έχουν επηρεάσει; 

 

Είναι μια μάστγα θα έλεγα! Τα τελευταία 15 χρόνια εμφανίστηκαν στο Πανηγύρι και 

σαφώς το έχουν επηρεάσει. Πλέον δεν διασκεδάζουν οι οικογένειες όπως παλιά, γίνεται 

ένα χάος! Μέσα στη πίστα δεν μπορείς να εκφραστείς χορευτικά, δεν μπορείς να 

αφήσεις το τραπέζι μόνο του γιατί παίρνουν ακόμη και το φαγητό άλλων!  

 

 Θα ήθελες να αλλάξει αυτό, σαν Ικαριώτισσα; Πιστεύεις πως αλλοιώνεται 

η παράδοση του τόπου σου; 

 

Πιστεύω έχει γίνει πλέον κομμάτι της Ικαρίας. Θα μπορούσε να είχε αλλάξει στο αρχικό 

του στάδιο, μιας και είχαν γίνει συζητήσεις περί του θέματος. Σαφώς, όμως, και 

κάποιοι ήθελαν να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Με στεναχωρεί θα έλεγα, και νιώθω 

“αδικημένη” που στον τόπο μου δεν μπορώ να εκφραστώ, να χορέψω, αλλά δεν μπορεί 

να γίνει κάτι άλλο. Σχετικά με το αν αλλοιώθηκε κάτι στην παράδοση της Ικαρίας, 

πιστεύω πως τους Καριώτες δεν τους αλλοιώνει τίποτα! Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει 

διαφορά στα ήθη και τα έθιμα, ούτε στον τρόπο που χορεύουμε, ούτε στη μουσική που 

ακούμε. 
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 Πώς νιώθεις για τα Ικαριώτικα γλέντια που διοργανώνονται και εκτός 

Ικαρίας; Γνωρίζεις από πότε διοργανώνονται, όπως για παράδειγμα αυτό 

του Περάματος; 

 

Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κατά τη δική μου άποψη, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα 

εδώ στην Ικαρία να πάμε σε αυτά τα γλεντάκια! Φαντάσου κάποτε, ακούγαμε τον 

τελευταίο Καριώτικο τον Σεπτέμβρη και τον ακούγαμε ξανά τον επόμενο Ιούνιο!  

 

Στο Πέραμα φέτος, το 2016, διοργανώθηκε το Ικαριώτικο Πανηγύρι για 15ο 

συνεχόμενο έτος. Τα υπόλοιπα Γλέντια έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια που 

“στήνονται” σε διάφορες περιοχές. 
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Συνέντευξη Γιώργου Φωκιανού:  

Πρόεδρος του Πανικάριου Συλλόγου “Άρτεμις Ταυροπόλος”, ο 

οποίος κατάγεται από τον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας. 

 

 Τι έχεις να μας αναφέρεις σχετικά με το Πανηγύρι του Χριστού Ραχών 

και ποιο πιστεύεις πως είναι το στοιχείο, το οποίο το καθιστά ιδιαίτερο σε 

σχέση με τα υπόλοιπα Πανηγύρια; 

 

Το Πανηγύρι του Χριστού Ραχών θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά 

Πανηγύρια της Ικαρίας. Η τοποθεσία διεξαγωγής του, κατ’ αρχάς, είναι αυτό που κάνει 

το Πανηγύρι ιδιαίτερο. Οι Ράχες Ικαρίας είναι επιβλητικές λόγω υψομέτρου, αλλά και 

της ιδιοσυγκρασίας των κατοίκων, που θα μπορούσα να πω, πως διαφέρουν από τους 

υπόλοιπους Ικαριώτες. Οι κάτοικοι των Ραχών, αλλά και του χωριού Χριστού, έχουν 

πιο “βαριά” προφορά και διάλεκτο, ενώ έχουν διατηρήσει έναν τρόπο ζωής, τον οποίο 

θα χαρακτηρίζαμε πιο “παραδοσιακό”, απομακρυσμένοι και από τα τουριστικά 

ρεύματα. Διατηρούν επίσης, την “χαλαρότητα” που είναι γνωστή και που τους 

χαρακτηρίζει σαν Ικαριώτες, χωρίς βέβαια η “χαλαρότητα” να σημαίνει “τεμπελιά”. 

 

Όσον αφορά το Πανηγύρι του Χριστού στις 6 Αυγούστου, συγκεκριμένα, παλιά γινόταν 

στη πλατεία του χωριού του Χριστού, της πρωτεύουσας των Ραχών, ενώ πλέον γίνεται 

στο γήπεδο του χωριού κάποια μέτρα μακριά, για να χωράει περισσότερος κόσμος. Δεν 

έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, το μενού του φαγητού δεν έχει 

αλλάξει, πέρα από κάποιες μικρές προσθήκες. Γενικότερα, το Πανηγύρι αυτό είναι 

ορόσημο σε ολόκληρη τη βορειοδυτική πλευρά της Ικαρίας από παλιά, γιατί γιόρταζε ο 

Σωτήρας Χριστός. Έτσι, λοιπόν, στο χωριό Χριστός, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο 

χωριού των Ραχών, μαζευόταν πάντα μεγάλος αριθμός κόσμου από όλες τις γύρω 

περιοχές για να γιορτάσουν μαζί όλοι το Πανηγύρι.  

 

Πανηγύρι του Χριστού ήταν ξακουστό, εκτός των άλλων και για τους οργανοπαίχτες 

που έπαιζαν στα Πανηγύρια, κάποιοι από τους οποίους είναι ο Τσεπέρκας, ο Βατούγιος 

(το “Ψαχτούρι”), αλλά και άλλοι. Γι’ αυτούς, λοιπόν, μεγάλο ποσοστό του κόσμου 

ερχόταν από τη νότια πλευρά του νησιού για να τους ακούσει! 
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 Εκτός από την τοποθεσία, τι άλλες αλλαγές πιστεύεις πως έχει υποστεί, 

πέρα από την “μεταφορά” του Πανηγυριού από τη πλατεία στο γήπεδο 

μπάσκετ του χωριού; 

 

Η μαζικότητα της προσέλευσης. Παλαιότερα, δεν μαζευόντουσαν 3.000-4.000 άτομα 

όπως σήμερα. Πλέον, όλοι οι τουρίστες του νησιού, με την ανάπτυξη του τουρισμού, 

σπεύδουν στο Πανηγύρι. Επίσης, μια άλλη αλλαγή είναι οι προσθήκες στο μουσικό 

ρεπερτόριο. Γι ‘αυτό το λόγο, κιόλας, στα Πανηγύρια παίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια  

μουσική ασταμάτητα, αλλά και για να είναι όλο του μουσικό κοινό ευχαριστημένο. 

 

 

 Θεωρείς πως αυτές οι αλλαγές είναι θετικές; Δηλαδή, για παράδειγμα, 

θεωρείς ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα όταν υπήρχαν τρεις ορχήστρες 

διάσπαρτες στη πλατεία ή σήμερα, που καλύπτει μια μόνο ορχήστρα όλο 

το Πανηγύρι; 

 

 

Οι τρεις ορχήστρες που υπήρχαν παλιά στο Πανηγύρι, πριν από τη δεκαετία του ’80, 

εξυπηρετούσαν κάποιους σκοπούς. Τότε, δεν υπήρχε ιδιαίτερος ηχητικός εξοπλισμός 

ώστε να ακούνε όλοι οι παρευρισκόμενοι σε κάθε γωνιά της πλατείας. Έτσι, λοιπόν, 

καλούσαν τρεις διαφορετικές ορχήστρες σε τρία διαφορετικά σημεία του χωριού για να 

είναι όλοι χαρούμενοι! Το συγκεκριμένο “έθιμο” συνεχίστηκε και στα επόμενα χρόνια, 

με την ανάπτυξη των συστημάτων ήχου,  διότι ήθελαν οι κάτοικοι του χωριού να μην 

κάνουν διακρίσεις και όλοι οι μουσικοί να δουλεύουν και να μην νιώθουν “ριγμένοι”, 

ούτε χρηματικά, ούτε ηθικά. 

 

Αυτό που παραμένει αναλλοίωτο από πολύ παλιά μέχρι και σήμερα, είναι ότι τα έσοδα 

του Πανηγυριού διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ο 

εθελοντισμός που διακατέχει τους Ικαριώτες, οι οποίοι βοηθούν για το στήσιμο του 

Πανηγυριού, για την προετοιμασία, αλλά και το συμμάζεμα στο τέλος του.  
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 Τι έχεις να μας πεις για την χορευτική παράδοση της Ικαρίας, η οποία 

όπως γνωρίζουμε συνδέεται άμεσα με το Ικαριώτικο Πανηγύρι; 

 

Κυρίαρχο ρόλο στη χορευτική παράδοση της Ικαρίας έχει ο Ικαριώτικος, ο οποίος έχει 

και τις αντίστοιχες παραλλαγές του. Για παράδειγμα, στις Ράχες χορευόταν ο 

“Ραχιώτικος”. Πλέον, όμως, ένας μουσικός για να μπορέσει να εμπλουτίσει το 

ρεπερτόριό του, αλλά και να “στολίσει” τον Ικαριώτικο που θα παίξει, οφείλει να 

γνωρίζει όλες τις παραλλαγές του. Παλαιότερα, βέβαια, σε κάθε περιοχή παιζόταν μόνο 

η παραλλαγή του Ικαριώτικου που καταγόταν από τη συγκεκριμένη περιοχή, ή για 

παράδειγμα, εάν καλούσαν κάποιον βιολιστή μουσικό από τις Ράχες σε άλλη περιοχή, 

αυτός θα έπρεπε να παίξει στο βιολί τη παραλλαγή του Ικαριώτικου εκείνης της 

περιοχής. 

 

 Θεωρείς ότι η μεγάλη προσέλευση του κόσμου στο Πανηγύρι μπορεί να 

αλλοιώσει τη χορευτική παράδοση; 

 

Ναι, εννοείται πως μπορεί! Όταν, για παράδειγμα, σε ένα Πανηγύρι το 60-70% των 

ανθρώπων που το παρακολουθεί δεν κατάγονται από την Ικαρία, ενώ οι Ικαριώτες 

είναι το μόλις 30-40%, και ένας χορός χορεύεται λάθος από το μεγαλύτερο ποσοστό, 

βεβαίως και μπορεί να υπάρξει η πιθανότητα αλλοίωσης. Η μουσικοχορευτική 

παράδοση της Ικαρίας έχει υποστεί αλλοίωση, με την “Αμπελοκουτσούρα” να παίζεται 

και να χορεύεται διαφορετικά απ΄ ότι εμείς είχαμε μάθει παλιά. 

 

 Δηλαδή, εάν αναφερόμασταν σε μια ορχήστρα που παίζει μουσική στην 

Ικαρία, θεωρείς πως ένας ή και παραπάνω μουσικοί, οι οποίοι δεν 

κατάγονται από την Ικαρία, μπορούν να αλλοιώσουν τη δομή και μορφή 

του Ικαριώτικου; 

 

Σε αυτή τη περίπτωση, νομίζω είναι θέμα της εμπειρίας του μουσικού. Το να είσαι σε 

ένα μέρος και να ακούς τον Ικαριώτικο από μικρό παιδί, μπαίνεις αυτόματα στην 

ιδιοσυγκρασία της μουσικής, των “δρόμων” του Ικαριώτικου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα όταν ένας μουσικός παίξει τον Ικαριώτικο να είναι σαν να “βγαίνει” από 

μέσα του, να μην είναι προσχεδιασμένη η μελωδία. 
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 Μίλησέ μου, λοιπόν, για την “Αμπελοκουτσούρα”. Πώς παιζόταν και 

χορευόταν παλιά και πώς σήμερα; 

 

H “Αμπελοκουτσούρα” είναι ένα τραγούδι – ύμνος για το κρασί, ή αλλιώς o 

“πράμνειος οίνος” της Ικαρίας, ενώ παλιά ήταν τραγούδι της τάβλας. Σχετικά με το 

ρόλο της “Αμπελοκουτσούρας” στο Ικαριώτικο Πανηγύρι, δεν έχει σημασία σε ποια 

στιγμή (αρχή, μέση, τέλος) θα παιχτεί. Παλιά μπορεί κανείς να το άκουγε και χωρίς τη 

συνοδεία μουσικών οργάνων, a capella. Σχετικά με το ρυθμό του, υπάρχει μια 

ιδιαιτερότητα μεταξύ στίχου και τσακίσματος, όπου δεν ολοκληρώνεται ο μετρικός 

ρυθμός του στίχου, αλλά κατευθείαν τραγουδιέται το τσάκισμα. Αυτό, όμως, έχει 

αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, βλέπουμε πως, γενικά, βλέπουμε πως η παράδοση 

μπορεί εύκολα να υποστεί κάποια “αλλοίωση”, όπως το παράδειγμα της 

“Αμπελοκουτσούρας”, όπου κάποιος έκανε την αρχή και το χόρεψε στα τρία. 

 

 Πιστεύεις πως η αλλαγή της “Αμπελοκουτσούρας”, από καθιστικό 

τραγούδι (ή της τάβλας) σε χορευτικό με βήμα “στα τρία”, οφείλεται στη 

μουσική και τους μουσικούς που ξεκίνησαν να το παίζουν διαφορετικά; 

 

Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό και να σου απαντήσω με σιγουριά, όμως, νομίζω πως 

είναι αμφίδρομο. Η κοινή λογική λέει πως για να χορευτεί διαφορετικά ή να χορευτεί 

ένα τραγούδι καθιστικό, σημαίνει πως η μουσική ήταν διαφορετική, επομένως οι 

μουσικοί έπαιξαν το τραγούδι διαφορετικά. Εγώ, προσωπικά, δεν το θεωρώ σωστό να 

χορεύεται, όμως, δεν νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να το 

αλλάξουμε, μιας και αυτός είναι ο “χαρακτήρας” της προφορικής παράδοσης! Βέβαια, 

αν και είναι αντίθετος με το να χορεύεται, πιστεύω πως είναι και αυτός ένας από τους 

λόγους που  το τραγούδι της “Αμπελοκουτσούρας” έχει γίνει ευρέως γνωστό.  

 

 Για το τραγούδι της “Συμπεθέρας”, τι έχεις να μου πεις; 

 

Η “Συμπεθέρα” θεωρείται η πρώτη μορφή του Ικαριώτικου. Πολλοί υποστηρίζουν πως 

από παλιά χορευόταν και χορεύεται σταυρωτά. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, υποστηρίζουν 

πως το σταυρωτό πιάσιμο των χεριών, ή αλλιώς “ψαράδικη λαβή”, προέρχεται από 

τότε που η Ικαρία ήταν υπό τον Τουρκικό ζυγό, ενώ μετά την απελευθέρωσή της, τα 
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χέρια από σταυρωτά “ήρθαν” στους ώμους. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν συμβολισμό 

πως οι Ικαριώτες είναι ενωμένοι (“ψαράδικη λαβή”) κατά την υποδούλωση, ενώ μετά 

την απελευθέρωση της Ικαρίας, το αίσθημα της “ελευθερίας” φάνηκε από τον χορό των 

Ικαριωτών (χέρια στους ώμους). Προσωπικά, είμαι της άποψης ότι θα έπρεπε η 

“Συμπεθέρα” να χορεύεται με την πρώτη της μορφή, μιας και δεν γνωρίζουμε για την 

ύπαρξη γραπτών αποδείξεων για την θεωρία που σου ανέφερα.  

 

Επίσης, υπάρχουν και αντικρουόμενες απόψεις, μιας και οι στίχοι προστέθηκαν πολύ 

αργότερα από τη δημιουργία της “Συμπεθέρας”. Πιστεύεται, λοιπόν, ότι ο Ικαριώτικος 

είναι ένας από τους αρχαίους Πηρρύχιους χορούς ή ο χορός των “Πελαργών”. 

Υπάρχουν αρκετές αναφορές γι’ αυτό, επομένως, μπορούμε να δούμε ότι η μελωδία του 

Ικαριώτικου είναι “αρχαία” και όχι μεταγενέστερη, για να μπορεί το τραγούδι να 

χορευτεί με τα χέρια στους ώμους.  
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Συνέντευξη Αργυρούς Σύριγγα:  

Πρώην εργαζόμενη στη δισκογραφική "Λύρα", με καταγωγή τον 

Εύδηλο Ικαρίας 

 

 Τι θυμάστε από τα Πανηγύρια παλιά και ποιες η διαφορές με τα 

σημερινά, και κυρίως σε μουσικό επίπεδο; 

 

Στα πανηγύρια, οι μουσικοί πληρωνόντουσαν από τον κόσμο, τις γνωστές 

"παραγγελιές". Αυτό σημαίνει πως χόρευαν σε παρέες. Η κάθε παρέα ολοκλήρωνε τον 

ικαριακό χορό, δηλαδή ο πρώτος χορευτής, αφού έκανε έναν ή δυο κύκλους πήγαινε 

τελευταίος, υπήρχε η έννοια της "ανακύκλωσης". Αυτό γινόταν από παλιά, μιας και ο 

Ικαριώτικος θεωρείται ο πιο δημοκρατικός χορός, σε σχέση με παραδοσιακούς χορούς 

άλλων περιοχών. Ανάλογα με το χρηματικό ποσό της παραγγελίας, ο Ικαριώτικος 

παιζόταν την αντίστοιχη διάρκεια. Οι μουσικοί ζούσαν, λοιπόν, από τα Πανηγύρια.  

 

Όλα αυτά, έχουν αλλάξει εδώ και -περίπου- 15 χρόνια, όπου τα Πανηγύρια 

διοργανώνονται από συλλόγους και κοινότητες. Οι μουσικές μπάντες πληρώνονται από 

αυτές τις κοινότητες, τους συλλόγους ή από τον Δήμο. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει ο 

χορός για να χορέψουν όλοι για παράδειγμα.  

 

Ένας από τους λόγους που αλλάζουν τα Πανηγύρια, πιστεύω πως είναι η μουσική. Δεν 

θεωρώ, προσωπικά, σωστό να παίζουν οι μουσικοί σε ένα Πανηγύρι το μουσικό 

ρεπερτόριο ενός μαγαζιού, διότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες, το κοινό, η περίσταση, 

η Παράδοση του τόπου, ο σκοπός. Θυμάμαι, όταν ήμουν 20 χρόνων που ήταν τελείως 

διαφορετικό το ρεπερτόριο, και γενικά όλη η σύσταση του Πανηγυριού. Θεωρώ πως αν 

το πανηγύρι αλλάξει, τελείωσε η ιστορία! 

 

 Σχετικά με τα Πανηγύρια της Ικαρίας, η γεωγραφική τοποθεσία όπου 

διεξάγεται το καθένα παίζει σημαντικό ρόλο στη σύστασή του; 

 

Τα πανηγύρια που γινόταν στη Μεσσαριά που είναι το κέντρο του νησιού, θυμάμαι πως 

ήταν γεμάτα από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, ως επί το πλείστον  Ικαριώτες, 

ενώ χόρευαν πολύ αργό ικαριώτικο, τον Τσαμούρικο. Ήταν λογικό, όμως για εμάς, μιας 
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και ήταν κοντά με την ιδιοσυγκρασία τους! Στα νότια και στα σημεία του νησιού που 

είναι κοντά στη θάλασσα, χόρευαν πιο πεταχτό Ικαριώτικο, τον Αραθινό και τον 

Περαμαρίτικο. 

 

 Θεωρείτε πως οι γκρούβαλοι είναι ένα από τα συστατικά τα οποία 

"αλλάζουν" τα Ικαριώτικα Πανηγύρια; 

 

Οι γκρούβαλοι πάντα υπήρχαν, μιας και η Ικαρία φημιζόταν πάντα για τον εναλλακτικό 

τουρισμό της, όμως παλιά δεν μας ενοχλούσαν, μιας και ήταν λίγοι. Για παράδειγμα, 

πιο παλιά αυτοί που δεν γνώριζαν να χορέψουν -συμπεριλαμβανομένων των 

γκρούβαλων- πήγαιναν στο τέλος του χορού, όπως και εμείς σαν πιτσιρίκια που 

μαθαίναμε να χορεύουμε. Υπήρχε σεβασμός, σε σχέση με τα Πανηγύρια σήμερα, όπου 

ακόμη κι αν δεν ξέρεις να χορεύεις μπορεί να βρεθείς πρώτος! Μόνο σε μικρά 

Πανηγύρια σήμερα, μπορεί να ζήσεις στιγμές παλαιών Πανηγυριών, όπου ηλικιωμένοι 

Ικαριώτες σηκώνονται να χορέψουν και όλοι οι υπόλοιποι τον ακολουθούν. Πέρα από 

τον χορό, και μουσικά αλλάζει σιγά - σιγά μέσω των γκρούβαλων, δηλαδή, λόγω της 

εμπορικότητας του Ικαριώτικου Πανηγυριύ, έρχονται για να ζήσουν στιγμές όπως σε 

ένα rave party.   

 

 

 Τι έχετε να μου πείτε για τον Καριώτικο χορό; 

 

Ο ικαριακός χορός είναι ερωτο-πολεμικός, δηλαδή ακόμη και το τσάκισμα περιέχει 

ερωτικό στοιχείο. Και φυσικά παλαιότερα, όταν η Ικαρία ήταν υπόδουλη στους 

Τούρκους, χόρευαν με τα χέρια σταυρωτά. Μετά την απελευθέρωση άνοιξαν τα χηρεία 

στους ώμους. Ακόμη και σήμερα, που κάποιοι θέλουν να χορεύουν με σταυρωτά τα 

χέρια, για μένα δεν έχει νόημα. 
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Επίλογος 

 

Στην παραπάνω έρευνα προσπάθησα να ερευνήσω το πολιτιστικό υπόβαθρο της 

Ικαρίας, και πιο συγκεκριμένα μέσα από το Πανηγύρι του χωριού Χριστός Ραχών. 

Όπως κάθε κοινωνία, έτσι και η Ικαρία διαθέτει μια πλούσια Ιστορία και Παράδοση - 

και κυρίως τα έθιμα, τη μουσική και τους χορούς της - την οποία επιθυμεί να 

“παραδώσει” στις επόμενες γενεές. Αυτή η “παράδοση” της γνώσης είναι μια φυσική 

διαδικασία της ζωής, η οποία γίνεται από γενιά σε γενιά και με αυτό τον τρόπο 

μπορούμε σήμερα να διδασκόμαστε τον πλούτο των διαφόρων περιοχών της 

Ελλάδας, όπως και κάθε άλλου Πολιτισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την έρευνα και καταγραφή του Πανηγυριού του 

Χριστού Ραχών Ικαρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου του 2016, 

προσπάθησα να αντλήσω πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία, την μουσική και 

χορευτική παράδοση, αλλά και τον τρόπο ζωής των Ικαριωτών μέχρι και σήμερα. Το 

κύριο ζητούμενο αυτής της έρευνας είναι το πώς αντιμετωπίζονται τα Πανηγύρια της 

Ικαρίας από τους γηραιότερους, όσο και από τους νεότερους, ποιες οι αλλαγές του 

Πανηγυριού που έχουν βιώσει οι γηραιότεροι, πώς βλέπουν οι νεότεροι το 

περιεχόμενο του Πανηγυριού, αλλά και τι προσδοκούν. Πρόκειται, για μια 

εθνογραφική προσέγγιση με βασικό πρωταγωνιστή τον βιολιστή Νίκο Φάκαρο, έναν 

Ικαριώτη βιολιστή καταγόμενο από το χωριό Χριστός Ραχών και ο οποίος κάθε χρόνο 

μαζί με την ορχήστρα “Musicaroi” παίζουν μουσική στο Πανηγύρι του Χριστού, 

όπου και πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Πέρα από τις πληροφορίες που άντλησα από 

τον βιολιστή Νίκο Φάκαρο, πολύ σημαντικές ήταν και οι υπόλοιπες συνεντεύξεις για 

την πορεία και τη συγγραφή αυτής της εργασίας. 

Σχετικά με το παραπάνω ζήτημα, το πώς δηλαδή αντιλαμβάνονται σήμερα οι 

γηραιότεροι το Πανηγύρι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η οπτική 

των νεότερων, οι απόψεις προφανώς και διαφέρουν. Οι μεν γηραιότεροι νοσταλγούν 

τις παλιές εποχές των Πανηγυριών, ενώ οι δε νεότεροι δεν θα άλλαζαν κάτι από τον 

τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν σήμερα, πέραν του μεγάλου ποσοστού επισκεπτών 

και γκρούβαλων. Ένας από τους λόγους που - ασυνείδητα - οι νεότεροι θα άλλαζαν 

στο Πανηγύρι του “σήμερα” την κοσμοσυρροή, πιστεύω πως οφείλεται στο ότι δεν 
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μπορούν να εκφραστούν κυρίως χορευτικά, λόγω της έλλειψης χώρου! Αυτό κατά τη 

γνώμη μου, δυσκολεύει την φυσική ροή της εξέλιξης και της μετάδοσης της 

παράδοσης του Ικαριώτικου Πανηγυριού και του περιεχομένου του, στο οποίο 

περιλαμβάνεται η μουσική και ο χορός. Για παράδειγμα, ενώ παλιά (όπως αναφέρουν 

οι γηραιότεροι) τα μικρά παιδιά μάθαιναν τον Ικαριώτικο χορό στα Γλέντια και τα 

Πανηγύρια προσπαθώντας να χορέψουν στο τέλος του κύκλου, σήμερα για όλους 

όσους παρευρίσκονται σε ένα Πανηγύρι είναι δύσκολο να μάθουν ή να χορέψουν τον 

Ικαριώτικο χορό. 

Όσον αφορά το ζήτημα της παράδοσης και της νεωτερικότητας, αυτό που βίωσα 

μέσα από την έρευνα και τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ικαρία τον 

Αύγουστο του 2016 είναι πως ο τρόπος ζωής των Ικαριωτών ήταν και θα είναι στενά 

συνδεδεμένος με τα Πανηγύρια, έχοντας πάθος στο να διασκεδάζουν και να γλεντούν 

στα Πανηγύρια τους. Μέσα από το Πανηγύρι, και συνεπώς τον τρόπο ζωή τους, 

αντανακλάται ένας τοπικός πολιτισμός που ανέπτυξε εξαιρετικές δομές κοινωνικής 

οργάνωσης. Εφόσον, λοιπόν, το Ικαριώτικο Πανηγύρι είναι στενά συνδεδεμένο με 

τον τρόπο ζωής των Ικαριωτών, τότε το Πανηγύρι διαφοροποιείται ραγδαία λόγω των 

νέων συνθηκών ζωής, οι οποίες επηρεάζουν όλες τις εκφάνσεις μιας κοινωνίας. 

Επομένως, ακόμη και αν οι μεγαλύτερες γενιές επιθυμούν να ζήσουν ξανά τις παλιές 

εποχές του Ικαριώτικου Πανηγυριού, αυτό δεν είναι εφικτό.  

Κλείνοντας, αν θα όφειλα να προτείνω έναν τρόπο ώστε να επανέλθουν κάποια από 

τα παλιά δεδομένα του Ικαριώτικου Πανηγυριού και τρόπου ζωής, αυτό θα ήταν η 

επιστροφή των Ικαριωτών στην Ικαρία. Αυτός ο "επαναπατρισμός" θα είχε και άλλα 

θετικά αποτελέσματα, όπως την "άνθηση" της οικονομίας και της παραγωγής, την 

τουριστική ανάπτυξη του νησιού, την αύξηση των γεννήσεων, μιας και η 

αστικοποίηση έχει ως συνέπεια την ερήμωση και εγκατάλειψη πολλών χωριών ή 

μικρών πόλεων, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την αύξηση δυσάρεστων 

κοινωνικών φαινομένων στις μεγάλες πόλεις. 
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