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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕ∆ΡINA!
ΛΙΑΠΠΑ ΧΡΥΣΗ 

ΤΑΠΕΙΝΑ........ ΜΕΛΗ!!!!

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΙΜΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥ
ΒΑΡΟΥΝΗ ΑΝΘΙΑ
ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΛΑΧΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΦΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆ΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΡΑΓΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
ΚΑΜΒΥΣΙ∆Η ΕΒΕΛΥΝ 
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΝΙ∆ΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΑ∆Α ΒΟΥΛΑ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΓΑΤΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΑΛΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗ 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΣΥ
ΠΕΡ∆ΙΚΕΑ ΝΙΚΗ
ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΚΛΗΚΑ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΛΑΝΖ
ΦΕΡΕΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΟΙΦΑ ΤΑΣΟΥΛΑ

ΙΖΑΜΠΩ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΓΑΤΕΛΑΣ

ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΛΗ
∆ΡΟΥΜΠΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΣΤΑ
ΚΕΤΖΑΚΗ ΜΥΡΤΩ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΓΙΩΤΑ
ΛΑΛΑΚΟΥ ΕΛΠΙ∆ΩΡΑ
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΑ
ΠΑΤΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΙΟΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΙΓΚΙΛΙ∆Α ΜΑΡΙΑΛΕΝΝΑ

Το Καλαµατιανό Καρναβάλι είναι µια αυθεντική λαϊκή γιορτή 
για τη νεολαία µας αλλά και …για τους µεγαλύτερους που 
αισθάνονται ακόµα παιδιά!

Από 16 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου 2019, Καλαµατιανοί 
και επισκέπτες θα έχετε την ευκαιρία να βιώσετε από κοντά 
το κέφι και τη µοναδική ενέργεια του Καλαµατιανού 
Καρναβαλιού και των Αποκριάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου 
µας, που οργανώνονται στην Καλαµάτα και τις Τοπικές µας 
Κοινότητες για 7η συνεχόµενη χρονιά.

Ευχαριστώ όλους εσάς που εργάζεσθε για την προετοιµασία 
και την οργάνωση του 7ου Καλαµατιανού Καρναβαλιού, την 
Καρναβαλική Επιτροπή, τους εθελοντές, τους Καρναβαλιστές. 
Ευχαριστώ, επίσης, και όλους εσάς, ιδιαίτερα τους 
επισκέπτες, που επιλέγετε την πόλη µας, στηρίζετε το 
Καλαµατιανό Καρναβάλι µε την παρουσία σας και το 
αναδεικνύετε χρόνο µε το χρόνο ως ένα από τα κορυφαία 
Καρναβάλια της χώρας

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας
Παναγιώτης Νίκας

























ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 
ώρα 6.00µ.µ.
Πάρκο Σιδηροδρόµων Καλαµάτας
Όποιος τη νύχτα περπατεί ΙΙ

∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019
Την είδα και ...την άκουσα
πληροφορίες 17/2, ώρα 9.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Την είδα και ...την άκουσα
πληροφορίες 18/2, ώρα 9.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 
Εδώ καράβια χάνονται 
…βαρκούλες αρµενίζουν
πληροφορίες ώρα 4.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr

Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου 2019
Την είδα και ...την άκουσα
πληροφορίες 20/2, ώρα 9.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
ώρα 6.00µ.µ.
Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας (Ψαράκια)
Ψάξε στην πόλη για να βρείς...

∆ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
Την είδα και ...την άκουσα
πληροφορίες 24/2, ώρα 9.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019
Την είδα και ...την άκουσα
πληροφορίες 25/2, ώρα 9.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019
Την είδα και ...την άκουσα
πληροφορίες 26/2, ώρα 9.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
Ακονίζοντας τα στοµάχια µας
πληροφορίες ώρα 7.00µ.µ. µέσα 
από το kalamatianokarnavali.gr

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019
ώρα 12.30µ.µ.
Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας 
(Βασ. Γεωργίου)
Παίζοντας όπως παλιά!!!

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
ώρα 11.00π.µ.
Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής Καλαµάτας (∆υτική παραλία)
Formula

∆ευτέρα 4 Μαρτίου 2019
Την είδα και ...την άκουσα
πληροφορίες 3/3, ώρα 9.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019
Την είδα και ...την άκουσα
πληροφορίες 4/3, ώρα 9.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr

Πέµπτη 7 Μαρτίου 2019
Την είδα και ...την άκουσα
πληροφορίες 6/3, ώρα 9.00µ.µ. 
µέσα από το kalamatianokarnavali.gr



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 6.30µ.µ.
Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας (Βασ. Γεωργίου)
Τελετή έναρξης
Παρουσίαση: Φωτεινή Ψυχίδου, Σωτήρης 
Γεωργούντζος
Συναυλία µε τους REC
Dj: Θανάσης Τσιγαρίδης

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 7.00µ.µ.
Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας (Βασ. Γεωργίου)
Λαϊκά µονοπάτια, νυχτερινός περίπατος 
Συναυλία µε τον ∆ηµήτρη Καραδήµο

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 6.00µ.µ.
Εργατικό Κέντρο Καλαµάτας
Παραµυθιαζόµαστε ΙΙΙ

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, ώρα 10.00µ.µ.
Disco Barbarella party
στο ξενοδοχείο Elite City Resort
Dj: Petros Bratakos & friends

∆ευτέρα 4 Μαρτίου 2019, ώρα 7.30µ.µ.
Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας
DeJa Vu 5
Φεστιβάλ τραγουδιού & µίµισης

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, ώρα 7.00µ.µ.
Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας
Του πενταγράµµου οι νότες 
στην οθόνη κάνουν βόλτες ΙΙ

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, ώρα 8.00µ.µ.
Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας (Βασ. Γεωργίου)
Χορεύετε? 
Ξέφρενο πάρτυ µε ποτά 
και Καρναβαλική Μακαρονάδα 
από τη Λέσχη Αρχιµαγείρων Ελλάδος 
Dj: ∆ηµήτρης Γιαννακέας
Παρουσίαση: Παναγιώτης ∆ραγκιώτης
 
Σάββατο 9 Μαρτίου 2019, ώρα 7.00µ.µ.
Νυχτερινή παρέλαση - DJ party
Παρουσίαση: Φωτεινή Ψυχίδου, Άστρη Μαυρέα
Guest Star: Σωτήρης Γεωργούντζος
Dj’s: Κοsto & George Chantzis 

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019, ώρα 3µ.µ.
Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας (Βασ. Γεωργίου)
Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση 
& τελετή λήξης 
Παρουσίαση: Χρήστος Φερεντίνος
Μπάντα κρουστών: Quilombo
Συναυλία µε τους ONIRAMA
Dj’s: Νάσος Παπατζιµόπουλος & Climen







Καρναβάλι χωρίς 
καρναβαλιστές 
δεν γίνεται!
 
Έτσι λοιπόν και στο φετινό 
Καλαµατιανό Καρναβάλι τα 
πληρώµατα έβαλαν τα δυνατά τους για 
να µας εντυπωσιάσουν και το πέτυχαν. 
Μπόλικη φαντασία, 
έντονα χρώµατα, µοντέρνα σχέδια,
και µεγάλη ποικιλία θεµάτων 
συνθέτουν την παλέτα 
του 7ου Καλαµατιανού Καρναβαλιού. 
Μπορείς να βρεις τα πάντα. 
Μια επίσκεψη στο εκθετήριο στολών 
στο Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας θα 
σε πείσει!









Αποκριάτικες Εκδηλώσεις 
του ∆ήµου Καλαµάτας 2019 
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Κεντρική Αγορά Καλαµάτας, ώρα 11.00π.µ.  
Κεράσµατα Αποκριάτικων Εδεσµάτων 
Ιστορικό Κέντρο Πλατεία Αγ Αποστόλων, ώρα 2.00µ.µ.  
Παραδοσιακό γλέντι µε την κοµπανία του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Πλατεία Βασ. Γεωργίου ώρα 11.30π.µ.
Θεατρικό δρώµενο: «Ο θάνατος του δράκου και το ξύπνηµα της άνοιξης» 
από την Πειραµατική Σκηνή Καλαµάτας και Παραδοσιακό γαϊτανάκι 
από το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού 
Pάχη / Κουφού Ελιές (Πλατεία  Β’ ΚΑΠΗ), ώρα 4.00µ.µ.
Τραγούδια, χοροί και δρώµενα της Αποκριάς ….µε εδέσµατα 

ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11  ΜΑΡΤΙΟΥ
Μαρίνα Καλαµάτας,  ώρα 11.30π.µ.
Κούλουµα, πέταγµα χαρταετού 
Ράχη /Αγ. Λαύρας & Μετσόβου, ώρα 16.00µ.µ. 
Κούλουµα, αερόστατα  

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Υ Ν
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Β΄ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Ε.Ο, 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ





ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Περιβολάκια ∆.Ε. Καλαµάτας, ώρα 4.00µ.µ.
Αποκριάτικο δρώµενο, γλέντι µε παραδοσιακά εδέσµατα

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ     
Πήδηµα ∆.Ε. Αρφαρών, ώρα 7.00µ.µ.
Λιώσιµο παστού, γλέντι µε παραδοσιακά εδέσµατα

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ    
Λέϊκα ∆.Ε. Καλαµάτας, Πλατεία, ώρα 6.00µ.µ. 
Λιώσιµο παστού & Aποκριάτικο γλέντι   
Σταµατινού ∆.Ε. Αρφαρών, ώρα 8.00µ.µ. 
Λιώσιµο παστού
Ασπρόχωµα ∆.Ε. Καλαµάτας, Γήπεδο Αθλοπαιδιών, 
ώρα 5.00µ.µ., κάπνισµα  παστού, αερόστατα  
Πολιανή  ∆.Ε. Θουρίας, ώρα 6.00µ.µ.
Λιώσιµο Παστού
Βελανιδιά ∆.Ε. Αρφαρών, ώρα 7.00µ.µ.   
Λιώσιµο παστού

KΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ    
Κάτω Καρβέλι ∆.Ε. Καλαµάτας, ώρα 1.00µ.µ.
Φωτιές, παραδοσιακό γλέντι & παραδοσιακά εδέσµατα
Ασπρόχωµα ∆.Ε. Καλαµάτας, Γήπεδο Αθλοπαιδιών, ώρα 10.30π.µ.
Γλέντι µε παραδοσιακά εδέσµατα, λιώσιµο παστού 
Ασπρόχωµα ∆.Ε. Καλαµάτας, Καλάµι, ώρα 11.00π.µ.
Λιώσιµο παστού
Πλατύ ∆.Ε. Αρφαρών, ώρα 7.00µ.µ. 
Φωτιές, Γλέντι µε τοπικούς χορούς, 
µασκαρέµατα & αερόστατα  
Άµφεια ∆.Ε. Θουρίας, 
∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Αµφείας, ώρα 7.00µ.µ.
Λιώσιµο παστού 
Ανεµόµυλος ∆.Ε. Άριος, ώρα 7.00µ.µ. 
Φωτιές, παραδοσιακά εδέσµατα

ΣΑΒΒΑΤΟ  9  ΜΑΡΤΙΟΥ 
Bέργα ∆.Ε. Καλαµάτας, ώρα 11.00π.µ.
Βιωµατικό εργαστήρι αναβίωσης σαρακοστιανών µανιάτικων 
εδεσµάτων (λούπινων), κατασκευή χαρταετού
Βρωµόβρυση ∆.Ε. Αρφαρών/Οικισµός Κρασοπούλα, 
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου, ώρα 8.00µ.µ.  
Παραδοσιακή µακαρονάδα µε βακαλάο
Αρτεµισία ∆.Ε. Καλαµάτας, ώρα 6.00µ.µ.
Φωτιές, αποκριάτικο γλέντι 
µε παραδοσιακά εδέσµατα, µακαρονάδα µε αυγά 

Κοινότητες ∆ήµου Καλαµάτας 
πρόγραµµα & εκδηλώσεις 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Αλαγονία ∆.Ε. Καλαµάτας, ώρα 6.00µ.µ. 
Πρωινό κάλεσµα µε τούµπανα & φλογέρες, 
Πλατεία: Φωτιές, αερόστατα, αποκριάτικο 
γλέντι & δρώµενα µαζί µε τις µπαρµπούτες
Νέδουσα ∆.Ε. Καλαµάτας, ώρα 6.00µ.µ. 
Αποκριάτικο γλέντι µε παραδοσιακή µακαρονάδα
Λαδά ∆.Ε. Καλαµάτας, Πλατεία, ώρα 12:00µ.µ.  
Αποκριάτικο γλέντι µε παραδοσιακά εδέσµατα
Λέϊκα ∆.Ε. Καλαµάτας, Πλατεία, ώρα 7.00µ.µ. 
«Μπαχαλαίϊκα» Παράσταση µε αποκριάτικους χορούς, 
αερόστατα & παραδοσιακή µακαρονάδα 
Σπερχογεία ∆.Ε. Καλαµάτας, Πλατεία, ώρα 7.00µ.µ. 
Αποκριάτικο γλέντι µε παραδοσιακή µακαρονάδα
Άρις ∆.Ε. Άριος, Πλατεία, ώρα 6.00µ.µ. 
Βλάχικος γάµος & παραδοσιακή µακαρονάδα
Άµµος ∆.Ε Άριος, Πλατεία, ώρα 12.00µ.µ. 
Αερόστατα, Αποκριάτικο γλέντι µε παραδοσιακή µακαρονάδα 
Ασπροπουλιά ∆.Ε. Άριος, Πλατεία, ώρα 7.30µ.µ.
Παραδοσιακή µακαρονάδα & φασολάδα, Αποκριάτικο γλέντι
Άµφεια ∆.Ε. Θουρίας, ∆ηµοτικό Σχολείο Κάτω Αµφείας, 
ώρα 7.00µ.µ., Παραδοσιακή µακαρονάδα 
Αρφαρά ∆.Ε. Αρφαρών, ώρα 8.00µ.µ.
Φωτιές, παραδοσιακή µακαρονάδα
Άγιος Φλώρος ∆.Ε. Αρφαρών, ώρα 7.00µ.µ.
Αποκριάτικο γλέντι µε παραδοσιακά εδέσµατα 
Άγριλος ∆.Ε. Αρφαρών, ώρα 8.00µ.µ.
Φωτιές, παραδοσιακή µακαρονάδα 

ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
Νέδουσα ∆.Ε. Καλαµάτας, 
∆ρώµενο Ευετηρίας, ώρα 10.30π.µ.: Αγερµός, ώρα 12.00µ.µ.: ∆ρώµενα 
Βέργα ∆.Ε. Καλαµάτας, Πάρκο Αλµυρού, ώρα 12.00µ.µ., Κούλουµα
M. Μαντίνεια ∆.Ε. Καλαµάτας, ∆ηµοτικό Σχολείο, ώρα 11.00π.µ. 
Κούλουµα, πέταγµα χαρταετού 
& πλούσιο µουσικοχορευτικό πρόγραµµα
Σπερχογεία  ∆.Ε. Καλαµάτας, Πλατεία, ώρα 11.00π.µ., Κούλουµα 
Θουρία ∆.Ε. Θουρίας, Πλατεία, ώρα 12.00µ.µ., Κούλουµα
Πολιανή ∆.Ε. Θουρίας, Πλατεία, ώρα 11.00π.µ., Κούλουµα 
Άρις ∆.Ε. Άριος, Πλατεία, ώρα 11.00π.µ., Κούλουµα 
Αριοχώρι ∆.Ε. Άριος, Πλατεία, ώρα 11.00π.µ., Κούλουµα 
Άµµος ∆.Ε  Άριος, Πλατεία, ώρα 12.00µ.µ., Κούλουµα
Αλώνια ∆.Ε. Άριος, ώρα 12.00µ.µ., Κούλουµα 
Αιθαία ∆.Ε. Θουρίας, Πλατεία, ώρα 19.00π.µ. 
Κούλουµα, παραδοσιακά εδέσµατα
Αρφαρά ∆.Ε. Αρφαρών, Πλατεία, ώρα 11.00π.µ., Κούλουµα

ΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΒΕΡΓΑΣ, ΛΑΙΪΚΩΝ «H ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ», ΝΕ∆ΟΥΣΑΙΩΝ, ΑΛΑΓΟΝΙΩΝ, ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ, 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ, ΛΑ∆Α, ΘΟΥΡΙΑΣ, ΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ, ΑΡΦΑΡΩΝ, ΑΙΘΑΙΑΣ, ΑΝΘΕΙΑΣ, ΑΜΜΟΥ, ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ,  
ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ, ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΙΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΛΑΤΕΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΡΙΟΣ «ΕΛΠΙ∆Α», ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ», ΑΜΦΕΙΑΣ «ΟΙ ΑΜΦΙΕΙΣ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΙΩΝ, ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΓΡΕΣ», 
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» & ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΟΜΑ∆Α ΝΕΩΝ «Η ∆ΗΜΙΟΒΙΤΙΣΣΑ»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

7 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ 
ΑΜΦΕΙΑΣ

Ο πιο αποκριάτικος, ο πιο κεφάτος, 
ο πιο τρελός, ο πιο γεµάτος, ο πιο οργανωµένος και 

ο πιο όµορφος πεζόδροµος της Καλαµάτας σας 
περιµένει κι αυτές τις Απόκριες να τις ζήσετε µαζί 

µας. Στα δώδεκα (12) µαγαζιά της Αµφείας 
µπορούµε να καλύψουµε κάθε σας επιθυµία γιατί τα 
έχουµε όλα.... Κάλες Απόκριες και καλή διασκέδαση 

από εµάς κι από τα 7 γκρουπ που µας εµπιστευτήκαν 
για την διασκέδαση τους αυτές τις Απόκριες...."

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...
16/2 "Κάθε µαγαζί κι ένα party"
σας περιµένουµε όλους στο πεζόδροµο της Αµφείας 
23/2 "Το party που αγαπήσατε"
dj party στον πεζόδροµο
28/2 Τσικνοπέµπτη 
"Σας κερνάµε όλους και κερνάµε παντού".. 
µετα τις 8 τα βραδυ και όσο πάει
9/3 "Tο party που λατρέψατε"
dj party στον πεζόδροµο
10/3 "Kάθε µαγαζί κι ένα party"
αποχαιρετούµε το καρναβάλι όπως το υποδεχθήκαµε

ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ
9/3 Μασκέ Party στην Αγκάλη, ώρα 10.30

ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΠΑΡΤΑΡΟΥΝ
group 1 // Working Zombies
16/2 Beer party >> Ιατρόπουλου, Cocoon
9/3 Big Carnival party ...to be announced
group 4 // Vlaxo ...∆ήµαρχοι
23/2 Party πληρώµατος στο Bodega
9/3 Party πληρώµατος στην Aγκάλη
10/3 Party πληρώµατος στο Bodega
group 5 // Τελετάµπις
16/2 Έναρξη καρναβαλιού
 > aster party free style > kyttaro
23/2 Νυχτοπερπατήµατα > party sto kyttaro
27/2 Meat too mits > boutcer boys party
> θέµα >χασάπης
28/2 Tσικνοπέµπτη > δωρεάν ψητά
και γλέντι στο kyttaro
1/3 Disco kitserela party για 8η χρονιά
7/3 ∆ιονυσιακό party
8/3 Eurovision live > διαγωνισµός τραγουδιού 
µε θέµα την Eurovision
9/3  Νυχτερινή παρέλαση > free style aster party
> kyttaro
10/3 Goodbye 7o > welcome 8o Καλαµατιανό 
Καρναβάλι > µε τρέλα και λαγάνα
group 6 // Γιορτή των νεκρών
28/2 Tσικνοπέµπτη > ψητά και γλέντι 
στην Παιχνιδούπολη 
group 17 // Crazy Taxi
16/2 Carnival party >> pineapple
10/3 Carnival party >> pineapple 
group 55 // Πήτερ Παν και Τίνκγερµπελ 
16/2 Party πληρώµατος στο Ambassador
23/2 Party >> Μώµος
27/2 Ροκάρουµε στο Route 66
28/2 Tσικνοπέµπτη >> Μώµος 
>> από νωρίς το απόγευµα
3/3 Eκδήλωση για µικρούς και γονείς 
στο post (µετά της 5:00µ.µ.)
6/3 Ροκάρουµε στο Route 66
8/3 Party >> Μώµος
9/3 Ξαναροκάρουµε στο Route 66
10/3 Εκδήλωση για µικρούς και γονείς 
στο post (µετά της 5:00µ.µ) 
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«ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» ΚΑΘΑΡΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ
∆ΡΩΜΕΝΟ ΕΥΕΤΗΡΙΑΣ

Το «καρναβάλι» στη Νέδουσα Μεσσηνίας γίνεται 
κάθε χρόνο την Καθαρά ∆ευτέρα. Πρόκειται για ένα 
αυθεντικό αγροτικό ∆ρώµενο Ευετηρίας, κάποιες δε 
από τις «πράξεις» του, τελούνται κάθε χρόνο την 
ίδια περίοδο και στη Β. Ελλάδα. Στη Νέδουσα 
συναντάται στην πιο πλήρη µορφή και εκατοντάδες 
λάτρεις του παραδοσιακού µας πολιτισµού 
συνωστίζονται τα τελευταία χρόνια, µετά την 
δηµοσιοποίησή του το 1998, στη µικρή πλατεία του 
χωριού για να πάρουν µέρος στις πρωτόγονες   
ιεροπραξίες. Ο καθηγητής της Λαογραφίας κ. 
Μιχάλης Μερακλής πρώτος βεβαίωσε την 
σπουδαιότητά του, σηµειώνοντας ότι 
«αναµφισβήτητα συνεχίζει µια µακρότατη 
παράδοση». 
  Το Αγροτικό Καρναβάλι της Νέδουσας είναι ένα 
είδος «λαϊκού θεάτρου» και αποτελείται από µια 
σειρά πράξεων, τις οποίες «πράττει» ένας όµιλος 
µεταµφιεσµένων, και έχει πρωταρχικό σκοπό την 
εξασφάλιση της ευετηρίας (καλοχρονιάς) και της 
γονιµότητας. «Αυτοσχεδιάζεται» από τον «θίασο» 
και προσφέρεται  στους ανθρώπους του χωριού.  
Όπως πιστεύουν «αν δεν γίνει µια χρονιά το 
καρναβάλι θα ‘ναι κακό για το χωριό». 
Χαρακτηριστικά µέρη του ∆ρώµενου, που το κάνουν 
µοναδικό σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, είναι τα 
εξής : Οι  πρωτόγονες Μεταµφιέσεις, για τις οποίες 
γενικά πιστεύεται ότι ο αρχικός σκοπός τους ήταν να 
προχωρήσει η βλάστηση και η καρποφορία. 
Η  χρήση της µάσκας, καθώς και η λοιπή 
µεταµφίεση, πρέπει να σχετίζεται µε τη λατρεία των 
προγόνων, όπως αυτή εκδηλώθηκε στη νεολιθική 

εποχή και όπως διαπιστώθηκε η ύπαρξή της στη ζωή 
των αρχέγονων λαών.  Το θαύµα της ανανέωσης της 
ζωής, ο σπόρος που ρίχνεται στη γη και στη συνέχεια 
βλαστάνει, επηρέασε τη σκέψη και τη ζωή του 
ανθρώπου. Κάτι παρόµοιο µε το φαινόµενο αυτό 
φαντάστηκαν ότι θα συνέβαινε και µε τους 
πεθαµένους προγόνους και αυτούς ακριβώς 
παρίσταναν οι µεταµφιεσµένοι, προσδοκώντας 
την εύνοια, την προστασία τους και τη βοήθειά τους.  
  Το οµαδικό Μουντζούρωµα, των µελών του θιάσου 
αλλά και των παρευρισκοµένων, από καπνιά 
φούρνου, λειτουργεί σαν αντιβασκανικό αφού 
διώχνει µακριά το «κακό µάτι». Όµως η ισοπέδωση 
των τάξεων τις µέρες της Αποκριάς απαιτεί ισότητα 
σε όλα. Όλοι, όµορφοι ή άσχηµοι πρέπει να 
αποκτήσουν «κοινό πρόσωπο» Η µουντζούρα 
«κρύβει» το άτοµο και του δίνει την ελευθερία να 
εκφραστεί στο πνεύµα των ηµερών. 

  Ο Αγερµός, όπου ένας όµιλος ανθρώπων, «ο 
θίασος», γυρίζει από σπίτι σε σπίτι σε όλο το χωριό 
και πραγµατοποιεί έτσι, συµβολικά, µια κυκλική 
ποµπή, αφού, όπως πιστεύεται ο κύκλος έχει 
προστατευτική σηµασία. Επισκέπτεται όσα σπίτια του 
χωριού κατοικούνται, ανταλλάσσονται ευχές και 
τραγούδια µε τους νοικοκυραίους και αυτοί τους 
δίνουν σαν ανταµοιβή διάφορα φαγώσιµα της 
ηµέρας. Ακολούθως όλοι θα καθίσουν στην πλατεία 
και θα φάνε αυτά που µάζεψαν. Στο κοινό τραπέζι 
κάθονται και όλοι όσοι παρευρίσκονται. Το κοινό 
τραπέζι συνδέει µε ιερούς δεσµούς όσους 
συµµετέχουν σε αυτό. Η πρόσκληση σε γεύµα 

σηµαίνει πρόσκληση σε ειρήνη και προστασία.  Ο 
χορός των Τράγων, όπου οι τράγοι είναι µέλη του 
«θιάσου» που µεταµφιέζονται φορώντας παλιά 
τρίχινα ρούχα, τεράστια κέρατα και κρεµώντας 
δεκάδες κουδούνια πάνω τους. Επιδίδονται σε 
εικονικά παλέµατα µε σκοπό να παραστήσουν τα 
ζώα εκείνα που ο ερχοµός της άνοιξης  τους 
προκαλεί ασυγκράτητη χαρά και όρεξη για 
γονιµοποίηση. Οι αυτοσχέδιες µάσκες από το χώρο 
του ζωικού βασιλείου, αποτελούν συνήθεια γνωστή 
σε αρχαίους και νεότερους λαούς, κάθε πολιτιστικής 
βαθµίδας. 
  Η µεταµφίεση, ενσαρκώνει εκείνο που εικονίζει 
και έχει τη δύναµη και τις ιδιότητές του. Βασικό 
ρόλο παίζουν και τα κουδούνια,  τα οποία στους 
Τράγους της Νέδουσας χρησιµοποιούνται µε 
αποτρεπτική ιδιότητα. Με τη µαγική  δηλαδή δύναµη 
του ήχου προστατεύουν το χώρο από τα «κακά 
πνεύµατα», τα οποία προσπαθούν να εµποδίσουν τη 
βλάστηση να ξεκινήσει. Η Αροτρίοση που ακολουθεί 
είναι ίσως η κατανυκτικότερη στιγµή της ηµέρας. 
Ενώ το νταούλι σκορπίζει διεγερτικούς ήχους, ο 
«ζευγολάτης», οδηγώντας δύο ζεγµένα  «βόδια», 
ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, µπαίνει στην πλατεία 
και «οργώνει» τρεις φορές κυκλικά, αντίθετα από τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού, ενώ ο «θίασος» 
σπέρνει µε πολλών ειδών σπόρους, σκάβει και 
σκεπάζει, σα να πρόκειται για πραγµατικό όργωµα 
και σπορά. Η σοβαρότητα της όλης πράξης δεν 
αφήνει περιθώρια για γέλια, αφού αροτρίοση και 
σπορά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν βασικά 
έργα βιοπορισµού, γι’ αυτό τα έργα του κύκλου 
αυτού, καθώς και τα εργαλεία του, καλύφθηκαν 
προαιώνια µε το πέπλο του θρύλου και της 
ιερότητας.

  Ο Γάµος, κανονικός στην ποµπή, προκαλεί άφθονο 
γέλιο µε το εντυπωσιακό τέλος όπου «γαµπρός και 
νύφη» «ερωτεύονται» κατάχαµα στο «τρεις φορές 
οργωµένο χώµα. Πρόκειται για τη µυθική 
µεταµόρφωση µιας γνωστής τελετουργίας, που µε 
την ανθρώπινη αναπαραγωγή προσπαθεί να τονώσει 
αναλογικά και την γονιµότητα των αγρών. Θα 
ακολουθήσει ο Φόνος του Γαµπρού, η Κηδεία, ο 
Θρήνος και η Ανάσταση. Ο Γαµπρός που φονεύεται, 
«για να µην πεθάνει από γεροντική αδυναµία», 
κηδεύεται και τον θρηνούν µε «µοιρολόγια». 
Ανασταίνεται όµως, για να δράσει και πάλι ακµαίος», 
µε προφανέστατους συµβολισµούς την Ανάσταση 
της Φύσης, Άνοιξη-Ζωή, µετά από τον 
Χειµώνα-Θάνατο. 
  Τα ιδιαίτερα στοιχεία του είναι : ότι οι επισκέπτες 
δεν θεωρούνται θεατές αλλά συνεορταστές που 
συµµετέχουν, τα φαλλικά σύµβολα  που έχουν 
σηµαντικό ρόλο, η αισχρολογία και απεικονίσεις 
γεννητικών οργάνων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
∆ρώµενου, οι χωριάτικες µεταµφιέσεις και η έντονη 
παρουσία των αρχαιοελληνικών µουσικών οργάνων  
του νταουλιού και της φλογέρας. Ο οµότιµος 
καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, 

κ. Μ. Μερακλής, τελείωσε ως εξής την οµιλία του 
στο Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας, στις 17 
Φεβρουαρίου 2001: «Η αστική, ηθικιστική 
σεµνοτυφία, είναι πολύ νεότερη, πολύ λιγότερο 
παραδοσιακή,  από την αρχαία τελετουργική 
βωµολοχία. Χρειάζεται το σεβασµό µας. Ας µην 
αφανίζουµε τις σελίδες εκείνες όταν κάποιοι θέλουν 
µε σοβαρότητα και ευλάβεια προς την παράδοση να 
καταγράψουν, όπως ο αρχαιολόγος καταθέτει τα των 
ανασκαφών του, τα πορίσµατα και τα ευρήµατα των 
ανάλογων ζητήσεών τους. 
  Το ∆ρώµενο της Νέδουσας, και  η ανακάλυψή του 
ισοδυναµεί µε ένα σηµαντικό αρχαιολογικό εύρηµα. 
Λοιπόν ας αφήσουµε ελεύθερους εκείνους που 
θέλουν να το περιγράφουν, να το µελετούν, να το 
τελούν χωρίς να ασκούµε λογοκρισία. Υπάρχει το 
αισχρό της καθηµερινότητας που όλους µας 
αηδιάζει. Και υπάρχει το αισχρό της παράδοσης που 
πρέπει να σεβόµαστε.» Ο δρ Λαογραφίας, τ. 
∆ιευθυντής Ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας της 
Ακαδηµίας Αθηνών, κ. Γ. Αικατερινίδης, σ’ ένα 
σηµείωµά του γράφει σχετικά µε την αξία του 
∆ρώµενου: «Μέσα από την ηµερίδα αυτή (του 2001) 
φάνηκε η αξία του εθίµου της Νέδουσας και η 
µεγάλη σηµασία του για τη µελέτη των δρώµενων 
του ελληνικού χώρου, αφού µέχρι τότε τα επιµέρους 
µοτίβα του Καρναβαλιού αυτού ήταν γνωστά κυρίως 
από τη Βόρειο Ελλάδα και ιδιαίτερα από τον  
Θρακικό χώρο, ο οποίος θεωρείται ως ο κατεξοχήν 
θεµατοφύλακας για πολλές εθιµικές εκδηλώσεις, 
απ’ αυτές που χαρακτηρίζονται ως διονυσιακές. 
Ενδεικτική για τη σηµασία του δρωµένου της 
Νέδουσας είναι και η φράση του κ. Μερακλή, ότι 
αυτό ισοδυναµεί µε ένα σηµαντικό αρχαιολογικό 
εύρηµα. 
  Με το Καρναβάλι της Νέδουσας  διευρύνεται  και 
πλουτίζεται ο οικείος χάρτης των δρώµενων, που 
µπορεί να οδηγήσει σε ερµηνείες των συναφών 
εκδηλώσεων, οι οποίες συµπληρώνουν τις ήδη 
γνωστές ή και που µπορούν να αναθεωρήσουν τις 
µέχρι σήµερα υπάρχουσες, όσον αφορά π.χ. την 
αρχική καταγωγή και την εν συνεχεία διάδοσή τους 
στον ελληνικό ιστορικό χώρο.» Οι επισκέπτες στη 
Νέδουσα θα φάνε δωρεάν τα προσφερόµενα από τον 
πολιτιστικό σύλλογο σαρακοστιανά είδη, θα 
γευθούν το µοναδικό κρασί της ποικιλίας 
«κουτσαβίτικο», θα εκστασιαστούν µαζί µε το 
«θίασο» συµµετέχοντας σε πρωτόγονες 
τελετουργίες και θα εντυπωσιαστούν από το 
πανέµορφο χωριό και τη γύρω φύση του. Κοινότητες 
όπως η Νέδουσα, που συντηρούν την πολιτιστική 
µας κληρονοµιά,  δεν πρόκειται να χαθούν, αφού 
υπάρχει ο συνδετικός κρίκος που συνδέει  
παρελθόν-παρόν-µέλλον και που στην προκειµένη 
περίπτωση είναι ένα ∆ρώµενο, του οποίου η 
καταγωγή χάνεται στα βάθη των αιώνων, το οποίο 
σήµερα το λένε απλά «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ». 
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Το «καρναβάλι» στη Νέδουσα Μεσσηνίας γίνεται 
κάθε χρόνο την Καθαρά ∆ευτέρα. Πρόκειται για ένα 
αυθεντικό αγροτικό ∆ρώµενο Ευετηρίας, κάποιες δε 
από τις «πράξεις» του, τελούνται κάθε χρόνο την 
ίδια περίοδο και στη Β. Ελλάδα. Στη Νέδουσα 
συναντάται στην πιο πλήρη µορφή και εκατοντάδες 
λάτρεις του παραδοσιακού µας πολιτισµού 
συνωστίζονται τα τελευταία χρόνια, µετά την 
δηµοσιοποίησή του το 1998, στη µικρή πλατεία του 
χωριού για να πάρουν µέρος στις πρωτόγονες   
ιεροπραξίες. Ο καθηγητής της Λαογραφίας κ. 
Μιχάλης Μερακλής πρώτος βεβαίωσε την 
σπουδαιότητά του, σηµειώνοντας ότι 
«αναµφισβήτητα συνεχίζει µια µακρότατη 
παράδοση». 
  Το Αγροτικό Καρναβάλι της Νέδουσας είναι ένα 
είδος «λαϊκού θεάτρου» και αποτελείται από µια 
σειρά πράξεων, τις οποίες «πράττει» ένας όµιλος 
µεταµφιεσµένων, και έχει πρωταρχικό σκοπό την 
εξασφάλιση της ευετηρίας (καλοχρονιάς) και της 
γονιµότητας. «Αυτοσχεδιάζεται» από τον «θίασο» 
και προσφέρεται  στους ανθρώπους του χωριού.  
Όπως πιστεύουν «αν δεν γίνει µια χρονιά το 
καρναβάλι θα ‘ναι κακό για το χωριό». 
Χαρακτηριστικά µέρη του ∆ρώµενου, που το κάνουν 
µοναδικό σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, είναι τα 
εξής : Οι  πρωτόγονες Μεταµφιέσεις, για τις οποίες 
γενικά πιστεύεται ότι ο αρχικός σκοπός τους ήταν να 
προχωρήσει η βλάστηση και η καρποφορία. 
Η  χρήση της µάσκας, καθώς και η λοιπή 
µεταµφίεση, πρέπει να σχετίζεται µε τη λατρεία των 
προγόνων, όπως αυτή εκδηλώθηκε στη νεολιθική 

εποχή και όπως διαπιστώθηκε η ύπαρξή της στη ζωή 
των αρχέγονων λαών.  Το θαύµα της ανανέωσης της 
ζωής, ο σπόρος που ρίχνεται στη γη και στη συνέχεια 
βλαστάνει, επηρέασε τη σκέψη και τη ζωή του 
ανθρώπου. Κάτι παρόµοιο µε το φαινόµενο αυτό 
φαντάστηκαν ότι θα συνέβαινε και µε τους 
πεθαµένους προγόνους και αυτούς ακριβώς 
παρίσταναν οι µεταµφιεσµένοι, προσδοκώντας 
την εύνοια, την προστασία τους και τη βοήθειά τους.  
  Το οµαδικό Μουντζούρωµα, των µελών του θιάσου 
αλλά και των παρευρισκοµένων, από καπνιά 
φούρνου, λειτουργεί σαν αντιβασκανικό αφού 
διώχνει µακριά το «κακό µάτι». Όµως η ισοπέδωση 
των τάξεων τις µέρες της Αποκριάς απαιτεί ισότητα 
σε όλα. Όλοι, όµορφοι ή άσχηµοι πρέπει να 
αποκτήσουν «κοινό πρόσωπο» Η µουντζούρα 
«κρύβει» το άτοµο και του δίνει την ελευθερία να 
εκφραστεί στο πνεύµα των ηµερών. 

  Ο Αγερµός, όπου ένας όµιλος ανθρώπων, «ο 
θίασος», γυρίζει από σπίτι σε σπίτι σε όλο το χωριό 
και πραγµατοποιεί έτσι, συµβολικά, µια κυκλική 
ποµπή, αφού, όπως πιστεύεται ο κύκλος έχει 
προστατευτική σηµασία. Επισκέπτεται όσα σπίτια του 
χωριού κατοικούνται, ανταλλάσσονται ευχές και 
τραγούδια µε τους νοικοκυραίους και αυτοί τους 
δίνουν σαν ανταµοιβή διάφορα φαγώσιµα της 
ηµέρας. Ακολούθως όλοι θα καθίσουν στην πλατεία 
και θα φάνε αυτά που µάζεψαν. Στο κοινό τραπέζι 
κάθονται και όλοι όσοι παρευρίσκονται. Το κοινό 
τραπέζι συνδέει µε ιερούς δεσµούς όσους 
συµµετέχουν σε αυτό. Η πρόσκληση σε γεύµα 

σηµαίνει πρόσκληση σε ειρήνη και προστασία.  Ο 
χορός των Τράγων, όπου οι τράγοι είναι µέλη του 
«θιάσου» που µεταµφιέζονται φορώντας παλιά 
τρίχινα ρούχα, τεράστια κέρατα και κρεµώντας 
δεκάδες κουδούνια πάνω τους. Επιδίδονται σε 
εικονικά παλέµατα µε σκοπό να παραστήσουν τα 
ζώα εκείνα που ο ερχοµός της άνοιξης  τους 
προκαλεί ασυγκράτητη χαρά και όρεξη για 
γονιµοποίηση. Οι αυτοσχέδιες µάσκες από το χώρο 
του ζωικού βασιλείου, αποτελούν συνήθεια γνωστή 
σε αρχαίους και νεότερους λαούς, κάθε πολιτιστικής 
βαθµίδας. 
  Η µεταµφίεση, ενσαρκώνει εκείνο που εικονίζει 
και έχει τη δύναµη και τις ιδιότητές του. Βασικό 
ρόλο παίζουν και τα κουδούνια,  τα οποία στους 
Τράγους της Νέδουσας χρησιµοποιούνται µε 
αποτρεπτική ιδιότητα. Με τη µαγική  δηλαδή δύναµη 
του ήχου προστατεύουν το χώρο από τα «κακά 
πνεύµατα», τα οποία προσπαθούν να εµποδίσουν τη 
βλάστηση να ξεκινήσει. Η Αροτρίοση που ακολουθεί 
είναι ίσως η κατανυκτικότερη στιγµή της ηµέρας. 
Ενώ το νταούλι σκορπίζει διεγερτικούς ήχους, ο 
«ζευγολάτης», οδηγώντας δύο ζεγµένα  «βόδια», 
ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, µπαίνει στην πλατεία 
και «οργώνει» τρεις φορές κυκλικά, αντίθετα από τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού, ενώ ο «θίασος» 
σπέρνει µε πολλών ειδών σπόρους, σκάβει και 
σκεπάζει, σα να πρόκειται για πραγµατικό όργωµα 
και σπορά. Η σοβαρότητα της όλης πράξης δεν 
αφήνει περιθώρια για γέλια, αφού αροτρίοση και 
σπορά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν βασικά 
έργα βιοπορισµού, γι’ αυτό τα έργα του κύκλου 
αυτού, καθώς και τα εργαλεία του, καλύφθηκαν 
προαιώνια µε το πέπλο του θρύλου και της 
ιερότητας.

  Ο Γάµος, κανονικός στην ποµπή, προκαλεί άφθονο 
γέλιο µε το εντυπωσιακό τέλος όπου «γαµπρός και 
νύφη» «ερωτεύονται» κατάχαµα στο «τρεις φορές 
οργωµένο χώµα. Πρόκειται για τη µυθική 
µεταµόρφωση µιας γνωστής τελετουργίας, που µε 
την ανθρώπινη αναπαραγωγή προσπαθεί να τονώσει 
αναλογικά και την γονιµότητα των αγρών. Θα 
ακολουθήσει ο Φόνος του Γαµπρού, η Κηδεία, ο 
Θρήνος και η Ανάσταση. Ο Γαµπρός που φονεύεται, 
«για να µην πεθάνει από γεροντική αδυναµία», 
κηδεύεται και τον θρηνούν µε «µοιρολόγια». 
Ανασταίνεται όµως, για να δράσει και πάλι ακµαίος», 
µε προφανέστατους συµβολισµούς την Ανάσταση 
της Φύσης, Άνοιξη-Ζωή, µετά από τον 
Χειµώνα-Θάνατο. 
  Τα ιδιαίτερα στοιχεία του είναι : ότι οι επισκέπτες 
δεν θεωρούνται θεατές αλλά συνεορταστές που 
συµµετέχουν, τα φαλλικά σύµβολα  που έχουν 
σηµαντικό ρόλο, η αισχρολογία και απεικονίσεις 
γεννητικών οργάνων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
∆ρώµενου, οι χωριάτικες µεταµφιέσεις και η έντονη 
παρουσία των αρχαιοελληνικών µουσικών οργάνων  
του νταουλιού και της φλογέρας. Ο οµότιµος 
καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, 
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πολιτιστικό σύλλογο σαρακοστιανά είδη, θα 
γευθούν το µοναδικό κρασί της ποικιλίας 
«κουτσαβίτικο», θα εκστασιαστούν µαζί µε το 
«θίασο» συµµετέχοντας σε πρωτόγονες 
τελετουργίες και θα εντυπωσιαστούν από το 
πανέµορφο χωριό και τη γύρω φύση του. Κοινότητες 
όπως η Νέδουσα, που συντηρούν την πολιτιστική 
µας κληρονοµιά,  δεν πρόκειται να χαθούν, αφού 
υπάρχει ο συνδετικός κρίκος που συνδέει  
παρελθόν-παρόν-µέλλον και που στην προκειµένη 
περίπτωση είναι ένα ∆ρώµενο, του οποίου η 
καταγωγή χάνεται στα βάθη των αιώνων, το οποίο 
σήµερα το λένε απλά «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ». 
   
 

                                                                                                  
Χρήστος  Ν. Ζερίτης 
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∆ιευθυντής Ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας της 
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του ελληνικού χώρου, αφού µέχρι τότε τα επιµέρους 
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θεµατοφύλακας για πολλές εθιµικές εκδηλώσεις, 
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αυτό ισοδυναµεί µε ένα σηµαντικό αρχαιολογικό 
εύρηµα. 
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Το 1899 οργανώνεται για πρώτη φορά στην Καλαµάτα αστικό 
καρναβάλι στο πλαίσιο του κοινωνικού µετασχηµατισµού που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι χρονιά - σταθµός για τις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά 
εµφανίζεται Καρνάβαλος στις εκδηλώσεις της Αθήνας, ενώ 
στην Πάτρα έγιναν εκδηλώσεις που άφησαν εποχή. Το κλίµα 
αυτό φθάνει µέχρι τη Μεσσηνία και συγκινεί τα εύπορα 
στρώµατα της πόλης. Ο ενθουσιασµός είναι προφανής και 
αποτυπώνεται σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας "Ευνοµία" : 
"Μετά χαράς ανυποκρίτου είδοµεν τέλος την νάρκην εν ή 
διετέλει η πόλις µας να δίδη την θέσιν της εις την ζωήν και 
την κίνησιν, τας αγωνιώδεις ηµέρας των γιορτών να 
διαδέχονται αι τρελλαί ηµέραι των απόκρεω τας οποίας θ 
αντιληφθώµεν εφέτος πολύ διαφόρους των παρελθόντων 
ετών υπό έποψιν ευθυµίας, ζωηρότητος, συγκεντρώσεως 
κόσµου αφ’ όλου του νοµού, χάρις εις τα επιµόνους ενεργείας 
πολλών συµπολιτών µας οίτινες συνελθόντες κατά την 
παρελθούσαν εβδοµάδα ανέδειξαν το κοµιτάτον παρέχον 
ασφαλέστατον εγγύησιν διά την επιτυχή έκβασιν των εορτών 
λαµβανοµένης υπ' όψει της δράσεως των αποτελούντων αυτό 
µελών, των πολλών κόπων ους καταβάλλουσι και της 
µεγάλης προθυµίας µεθ' ης ανέλαβον την ανατεθείσαν αυτοίς 
εντολήν".

Για την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση του καρναβαλιού 
συγκροτείται “κοµιτάτο” το οποίο απαρτίζεται από τους: 
Αντώνιο Γεωργίου Πρωτοδίκη, Πανάγο ∆επάστα γιατρό, 
Σάββα ∆ουκάκη, Παναγιώτη Γ. Σταµπολτζή, Παναγιώτη 
Μπακίδη δικηγόρο, Γεώργιο Κυριακού διευθυντή του 
Γεωργικοιύ Σταθµού, Βασίλειο Κουτσοµητόπουλο δικηγόρο 
και Ιωάννη Σταµατελάκη. Και ζητείται η υποστήριξη από την 
πόλη “ιδία δε από την εµπορικήν τάξιν ήτις θα έχει και τα 
πλείονα ωφέλη ως εκ της µεγάλης κατά τας ηµέρας εκείνας 
κινήσεως”.

Το καρναβάλι γίνεται και τις δύο Κυριακές 21 και 28 
Φεβρουαρίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώνεται 
στον Τύπο και µε µεγάλη συµµετοχή αρµάτων και 
µασκαράδων. Απονέµονται µάλιστα και βραβεία στα καλύτερα 
άρµατα και µεµονωµένους συµµετέχοντες. Ενώ δηµοσιεύεται 
ο οικονοµικός απολογισµός του κοµιτάτου: Εσοδα 1547 
δραχµες (εκ των οποίων 298 από το δήµο και 1249 από 
ιδιώτες) και έξοδα 1548,45 δραχµές εκ των οποίων 575 
δραχµές δόθηκαν σε βραβεία.

Το 1900 οργανώνεται και πάλι καρναβάλι για το οποίο το 
“Θάρρος” µας πληροφορεί ότι “εννενήκοντα και εξ παρήλθον 
προ του κοµιτάτου µασκαράται κατά την πρόχειρον αρίθµησιν 
ενός φιλοπεριέργου. Και αι παρά τέσσαρας εκατόν 
µασκαράται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οφείλει τις να 
οµολογήση, ότι παρείχον µιαν σκηνογραφίαν κατά µήκος 
εκτεινοµένην, εις την οποίαν δεν ήτο εύκολον ο παρατηρητής 
να διακρίνη τι έπρεπε να πρωτοθαυµάση”.

Το 1901 ο ενθουσιασµός είναι µειωµένος αλλά “πλήθος 
κόσµου επί κεφαλής έχον την φιλαρµονικήν µετέβη δια της 
λεωφόρου Παραλίας (σ. σ. Αριστοµένους) εις την γέφυραν 
Σταµατελάκη (σ. σ. προέκταση της Κολοκοτρώνη) και εκεί 
υπεδέχθη το κοµιτάτον αναδροµούν εκ Μεσσηνίας µετ 
εγχωρίων οργάνων. Επί της πλατείας (σ. σ. 23ης Μαρτίου) ένθα 
ωδηγήθη τούτο εγένοντο αι απαραίτηται προσφωνήσεις εις 
γλώσσαν έµµετρον σατυρικήν, του µεν κοµιτάτου ευρισκοµένου 
επί του εξώστου του ξενοδοχείου “Ναυαρίνον” του δε λαού 
προσφωνούντος κάτωθι εκ της πλατείας”.

Το 1902 επικρατεί γενική ευθυµία, οι εξώστες των σπιτιών είναι 
γεµάτοι κόσµο όπως επίσης και η πλατεία 23ης Μαρτίου και οι 
κεντρικοί δρόµοι, που παρακολουθεί την παρέλαση των 
µασκαράτων. Ενώ το κοµιτάτο από τον εξώστη του ξενοδοχείου 
“Πελοπόννησος” απονέµει βραβεία στις καλύτερες από αυτά.

Το 1903 οι εκδηλώσεις αρχίζουν από το Σάββατο το βράδυ 
καθώς “από τη γέφυρα Σταµατελάκη επιφαίνεται η ποµπή της 
ευθυµίας ηγουµένης της Φιλαρµονικής, εν µέσω βεγγαλικών 
δάδων, συριγµών, κωδώνων και ποικίλων άλλων θορυβοποιών 
µέσων”. Ενώ στην παρέλαση της Κυριακής παίρνει µέρος ένα 
πλήθος αρµάτων.

Στη συνέχεια οι εκδηλώσεις ατονούν, άλλοτε εµφανίζεται ως 
πρόσχηµα ο κακός καιρός, άλλοτε η φτώχεια, στην 
πραγµατικότητα όµως το καρναβάλι δεν κατάφερε να ριζώσει 
στην κοινωνία. Εµφανίζονται µεµονωµένοι µασκαράδες ή 
οµάδες καρναβαλιστών αλλά εκδηλώσεις δεν γίνονται µέχρι το 
1910 όταν γίνεται µια προσπάθεια να αρχίσει πάλι. Είναι 
επιτυχηµένη καθώς “ο επί της πλατείας κόσµος ως κύµατα 
φέρεται δώθε κείθε συνεπιφέρων και τους χωροφύλακας, οι 
οποίοι φιλοτιµούνται να κρατήσουνν τάξιν, αλλ' αποπειρώνται 
µόνον και δεν το κατορθώνουν”.

Το 1911 είναι και η τελευταία χρονιά του καλαµατιανού 
καρναβαλιού στον 20ο αιώνα αλλά οι εκδηλώσεις δεν 
ενθουσιάζουν: “Τα άρµατα, τα ποδήλατα, τα κάρα, οι έφιπποι 
και πεζοί µετεµφιεσµένοι ελαχίστην ευθυµίαν µεταδίδουν εις το 
πλήθος. Ούτε κόκκος πνεύµατος εις όλα αυτά τα 
κατασκευάσµατα”.

Στα χρόνια που ακολούθησαν η χώρα βρεθηκε σε πολέµους και 
το καλαµατιανό καρναβάλι έµεινε µακρυνή ανάµνηση. Μαζί µε 
πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν είτε σε οργανωµένα 
καρναβάλια, είτε σε µεµονωµένες µασκαράτες, όπως ο λαϊκός 
ποιητής ∆ηµήτρης Ντάβος, ένας καλαµατιανός “ποιητής του 
κάρου” και ο Μαντζώρος µε τις µεταµφιέσεις του...

[Πληροφορίες από τα αρχεία των εφηµερίδων 
“Ευνοµία”, “Φαραί” και “Θάρρος”]
                                      
                                            Επιµέλεια κειµένου: Ηλίας Μπιτσάνης

Η ιστορία 
του Καλαµατιανού Καρναβαλιού























































- Την Φωτεινή Μπούνα για την πολύτιµη βοήθειά της
-  Όλους όσους βοήθησαν στα βίντεο του Καλαµατιανού Καρναβαλιού, τον Ηλία Ευτυχιάκο, Στάθη Γιαννακόπουλο και  
    όλα τα πληρώµατα που συµµετείχαν. Την Cristy και ∆όµνα Κασκάνη make up artist, το Σύλλογο αποφοίτων 
   Μουσικού Σχολείου Καλαµάτας “Maria Callas” και όλους του επαγγελµατίες της Οδού Αµφείας
- Το ιχθυοπωλείο “Φοίφα” 
- Tην εταιρία Orange404 για την εξ’ ολοκλήρου ανάπτυξη και διαχείριση του ιστότοπου kalamatianokarnavali.gr
- Την Θώµη Σταµούλη, Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια της ∆ηµοτικής Σχολής Χορού Καλαµάτας
- Την Acris Design για όλες τις µακέτες του 7ου Καλαµατιανού Καρναβαλιού, 
   το layout του περιοδικού και την επιµέλεια των βίντεο
- Τη σχολή χορού just Dance και τον χορογράφο ∆ηµήτρη Αναστασόπουλο
- Την Κατερίνα Πόπορη
- Τον Ευάγγελο Χαχή
- Την Λέσχη Αρχιµαγείρων Ελλάδος/τµήµα Περιφέρειας Πελοποννήσου και την εταιρία ΗΛΙΣ

- To Pita Factory και τα σουβλάκια Τζίµης
- Τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλαµάτας
- Την Αστυνοµία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, το Νοσοκοµείο Καλαµάτας, 
   τους υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας και της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ
- Tους Σαµαρείτες Μεσσηνίας (Τµήµα Ερυθρού Σταυρού), την Ελληνική 
   Οµάδα ∆ιάσωσης (παράρτηµα Μεσσηνίας) 
- Τον έµφασις 91,8 και όλη την οµάδα για τα ραδιοφωνικά σποτ του 7ου Καλαµατιανού Καρναβαλιού

- Τον Όµιλο των Μέσων City Fm 103.8, ∆ίαυλος 99.2, Κανάλι 20 88.6, Messiniaradio.gr και Messiniawebtv.gr

- Τους Ραδιοφωνικούς Σταθµούς: Apollon FM, Best, Kiss FM,  Aroma, Life FM,   
   Έµφασις FM, Time FM, Ράδιο Νίκη, EΡA Καλαµάτας, Παλµός FM
- Τους Tηλεοπτικούς Σταθµούς:  ΕΡΤ1, ΕΡΤ2,  BEST TV, MESOGEIOS, Super, Ιόνιαν TV
- Τις εφηµερίδες, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΑΡΡΟΣ, ΦΩΝΗ
- Την επιχείρηση «Ξηροί Καρποί Παπαθεοδώρου»
- Τα site: Messinia Live, Messinia Press, Messinia News, Fare News, Eidisoules, Kalamata Journal, Kostas Show, 
   Kalamata in, Tharrosnews, Elestheria on line, Fonimess.blogspot.gr, Sport στο νότο Kalamata times
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