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                                    6ο β. ΕΥΕΛΙΚΤΗ (5/3/2021) 
 
	
Και να που πάλι έχουμε φτάσει στις απόκριες χωρίς να το έχουμε πολύ αισθανθεί . . . 
δεν πειράζει όμως θα το θυμηθούμε λιγάκι μέσα από εδώ και θα ασχοληθούμε με 
κατασκευές για να ζωντανέψουμε αυτή την πολύ ιδιαίτερη παράδοση και περίοδο 
του χρόνου. 
Όπως θα διαβάσετε και στο κείμενο παρακάτω, οι απόκριες είναι πάρα πολύ παλιό 
έθιμο που το ακολουθούν αρκετοί λαοί σε πολλά μέρη του κόσμου, και αποτελεί 
κομμάτι της λαϊκής τους κουλτούρας και παράδοσης. Δημιουργήθηκε πολύ παλιά 
από την ανάγκη των ανθρώπων ν’ αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους για κάποιες μέρες 
μέσα στον χρόνο, κάνοντας τότε πολύ διαφορετικά πράγματα απ’ ό,τι συνήθως. Οι 
μεταμορφώσεις, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε και σήμερα μασκάρεμα ήταν μία από 
τις πολύ συνηθισμένες διαδικασίες, μαζί με τους χορούς, τα γλέντια, τις μουσικές και 
τα πειράγματα. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι κατάφερναν έστω για λίγο να 
«εκτονωθούν» από την πίεση και τις δυσκολίες της καθημερινότητας και να 
μαζέψουν νέες δυνάμεις για να συνεχίσουν. Μάλιστα η περίοδος των αποκρεών 
συμπίμπτει με την αρχή της άνοιξης που η φύση μοιάζει να ξαναγεννιέται, και αυτός 
είναι άλλος ένας λόγος που οι άνθρωποι επέλεξαν να δημιουργήσουν αυτή την 
παράδοση σ’ αυτή την εποχή του χρόνου. 
 
*Σ’ αυτό τον σύνδεσμο μπορείτε ν’ ακούσετε ένα πολύ όμορφο τραγούδι δοσμένο 
από μια παιδική χορωδία . Ίσως σας θυμίσει την ιστορία με το χαμόγελο και το 
στραγάλι του Γιώργού Μενέλαου Μαρίνου. . . . 
https://video.link/w/rwyYb 

Ο παλιάτσος 
Δίσκος: Χάρτινο Καράβι 
Ένας παλιάτσος είμαι εγώ 
καλή σας μέρα 
Ξέρω να κλαίω, να γελάω, να πονώ 
ξέρω να λέω την αλήθεια πέρα ως πέρα 
γι’ αυτό κι εγώ θα σας το πω… 

Τραγούδι λέω δυνατά 
ν’ ακούσουν όλα τα παιδιά 
ν’ ακούσει η πολιτεία 
κι απ’ το τραγούδι μου αυτό 
παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία 

Κι έτσι όλοι μαζί κι αντάμα 
να τραγουδάμε τα δίκια της ζωής 
να τραγουδάς κι εσύ απ’ την πλατεία 
να μάθεις φίλε μου σωστά να ζεις 

Τραγούδι λέω δυνατά 
ν’ ακούσουν όλα τα παιδιά 
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ν’ ακούσει η πολιτεία 
κι απ’ το τραγούδι μου αυτό 
παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία 

Ένας παλιάτσος είμαι εγώ 
καλή σας μέρα… 

Καλή απόλαυση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Ιστορία και Ήθη και Έθιμα της Αποκριάς 

Οι Απόκριες (ή Τριώδιο) ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη 
Σαρακοστή. Σήμερα, όμως Αποκριά ονομάζεται ιδιαίτερα η Κυριακή της πρώτης 
(μικρές απόκριες, της Τυροφάγου) και η Κυριακή της δεύτερης και τρίτης 
βδομάδας.  

Ονομάστηκε έτσι, επειδή τη περίοδο αυτή, συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας οι 
Χριστιανοί, δηλαδή «να απέχουν από κρέας». Λέγεται επίσης απόκριες, Απόκρεω, 
της Τυροφάγου, γιατί την εβδομάδα αυτή τρώνε μόνο γαλακτοκομικά και όχι 
κρέας, για να προετοιμαστούν σιγά - σιγά για τη νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη 
με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η λατινική λέξη καρναβάλι (Carneval, 
carnavale) 

 

Ήθη και Έθιμα 

Τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο του γλεντιού, της ψυχαγωγίας και του 
«μασκαρέματος», της μεταμφίεσης, που έχει παραμείνει από παλιές "εθνικές" 
γιορτές της ρωμαϊκής εποχής, τις γιορτές αφιερωμένες στην έκπτωση του θεού 
Κρόνου (Saturn) από τον Ήλιο Δία: τα Κρόνια «Λουπερκάλια» και «Σατουρνάλια» 
και από τις αρχαιότερες «Διονυσιακές γιορτές» των Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι 
μεταμφιέζονταν, χόρευαν, τραγουδούσαν πίνοντας κρασί και το κέφι έφτανε στο 
κατακόρυφο προς τιμή του Διόνυσου.  

Παλιότερα το καρναβάλι γινόταν παντού στην Ελλάδα με μασκαράτες ομαδικές, 
χορούς γλέντια, σάτιρα και διάφορα ιδιαίτερα, έθιμα σε κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία 
για ξεφάντωμα, κρασί και χίλια δυο πειράγματα. Μεγαλύτερα κέντρα τέτοιου 
ξεφαντώματος ήταν, όπως και σήμερα, η Πάτρα με το περιβόητο Πατρινό 
καρναβάλι, που έχει τις ρίζες του στις αρχές του 19ου αιώνα, η Πλάκα των Αθηνών, 
η Θήβα με τον περίφημο «βλάχικο γάμο» της. Στη Θήβα γίνεται και σήμερα ο 
«βλάχικος γάμος» που αρχίζει από την Τσικνοπέμπτη και αποτελείται από το 
προξενιό, το γάμο δυο νέων και τελειώνει με την πορεία των προικιών της νύφης 
και το γλέντι των συμπεθέρων. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι γεμάτες από 
σατυρική αθυροστομία, κέφι, γλέντι και χορό. Στην Πάτρα γίνεται το μεγαλύτερο 
καρναβάλι της Ελλάδας με διάρκεια δύο μηνών και τη τελευταία Κυριακή της 
αποκριάς γίνεται παρέλαση αρμάτων με επικεφαλής το ομοίωμα του θεού της 
αποκριάς του «Καρνάβαλου» και ακολουθία διάφορων άλλων έξυπνων 
μασκαρεμάτων, με τη συμμετοχή 40.000 καρναβαλιστών, και πλήθ ους επισκεπτών 
ενώ το κέφι δίνει και παίρνει. Στην Κοζάνη γίνεται το έθιμο του φανού, κατά το 
οποίο φωτιές και υπαίθρια γλέντια στήνονται σε διάφορες γειτονιές της πόλης.  

Στην Πλάκα, καθώς και σ' όλα γενικά τα μέρη, γυρνούν στους δρόμους οι άνθρωποι 
μεταμφιεσμένοι, μικροί και μεγάλοι, μπαίνουν στα κέντρα, πίνουν, χορεύουν, 
πειράζονται και γλεντούν. Τα τελευταία χρόνια το "καρναβάλι του Μοσχάτου" 
καταλαμβάνει τη πρώτη θέση μεταξύ εκείνων των δήμων της Αττικής.  
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Σε διεθνές επίπεδο, μόνο οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν τις 
απόκριες, ενώ στην προτεσταντική βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχουν. Στην Κολωνία 
και άλλες πόλεις του Ρήνου στην Γερμανία το Καρναβάλι είναι σημαντικό κομμάτι 
της τοπικής παράδοσης και της κριτικής εναντίον της πολιτικής. Σύλλογοι και 
οργανώσεις προετοιμάζονται όλο το χρόνο για αυτές τις ημέρες. Επίσης σημαντικό 
Καρναβάλι παρουσιάζουν η Βενετία και η Νίκαια στη Γαλλία. To Καρναβάλι του Ρίο 
ντε Τζανέιρο θεωρείται το μεγαλύτερο του κόσμου και πολυπληθέστερο σε μια 
φαντασμαγορική κάθε φορά παρουσίαση όπου συνδυάζεται με παραδοσιακούς 
ξέφρενους χορούς όπως η Σάμπα.  

 

Καθαρά Δευτέρα 

Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι επειδή οι χριστιανοί “καθαρίζονται” 
σωματικά και πνευματικά. Τη μέρα αυτή σταματά κάθε κατανάλωση φαγητού 
και ξεκινά μια νηστεία 40 ημερών, όσες δηλαδή και οι μέρες νηστείας του 
Χριστού στην έρημο. 
 
Κούλουμα ονομάζεται η μαζική έξοδος του κόσμου στην εξοχή για να 
γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα και να πετάξουν χαρταετό, έθιμο 
μεταγενέστερο. 

 

 

Κατασκευή χαρταετού 
Πώς να φτιάξετε έναν κλασικό εξάγωνο χαρταετό 

Υλικά 

• Τρεις βέργες ή καλάμι ή κάποιο άλλο 
ελαφρύ ξύλο  

• Σπάγκος  
• Κόλλα  
• Χαρτί γλασέ σε χρώμα της αρεσκείας 

σας ή πολύ λεπτό νάιλον  
• Λεπτό σύρμα  
• Ταινία κολλητική  
• Χρωματιστά χαρτιά ή εφημερίδες για 

την ουρά  
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Κατασκευή 

1. 
Παίρνουµε τα τρία ξύλα και τα κόβουµε όλα στο 
ίδιο µήκος (60- 80 εκατοστά). Τα δένουµε µε τον 
σπάγκο στο κέντρο πολύ σφιχτά µεταξύ τους (το 
ένα πάνω στο άλλο). Αφήνουµε περίπου µισό µέτρο 
σπάγκο να κρέµεται. 

 

2. 
Στην άκρη του ενός ξύλου δένουµε σφιχτά το 
συρµατάκι (εάν δεν έχετε χρησιµοποιήστε σπάγκο). 
Το περνάµε περιµετρικά στο σκελετό του χαρταετού 
δένοντας το σφιχτά γύρω από κάθε ξυλαράκι, σε µια 
εγκοπή που θα κάνουµε µε ένα µαχαιράκι.  
Πρέπει να προσέξουµε καθώς θα δένουµε το σύρµα 
να διατηρούνται ίσες αποστάσεις ανάµεσα στα ξύλα, 
ώστε στο τέλος να έχουµε ένα κανονικό εξάγωνο.  

 

 
3. 
Βάζουµε τον σκελετό πάνω στο χαρτί ή στο 
πλαστικό και το κόβουµε γύρω γύρω στην 
περίµετρο του εξαγώνου αφήνοντας ένα περιθώριο 
ως 5 εκατοστά. 

 

Εδώ ήρθε η ώρα να βάλετε το δικό σας στίγµα στον χαρταετό, µπορείτε να κολλήσετε ή να 
ζωγραφίσετε ότι επιθυµείτε, αρκεί να µην τον βαρύνετε πολύ… 

 
Αφού τον διακοσµήσουµε 
βάζουµε ξανά τον σκελετό 
πάνω στο χαρτί και 
διπλώνουµε τα περιθώρια 
προς τα µέσα 
«αγκαλιάζοντας) το σύρµα 
σαν στρίφωµα. Το κολλάµε 
µε κόλλα ή ταινία.  
 
Σε δύο άκρα (β, γ) 
στερεώνουµε σπάγκο ώστε 
να δέσουµε στην µέση του 
την ουρά. Εδώ χρειάζεται 
λίγη προσοχή ώστε 
αβ=αγ=γδ=βδ.  
 
Η ουρά πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 4 φορές 
µεγαλύτερη από το µήκος 
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του χαρταετού, έτσι ώστε ο 
χαρταετός µας να µπορεί να 
πετάει τέλεια.  Την ουρά θα 
την φτιάξετε από 
εφηµερίδες ή χρωµατιστά 
χαρτιά µήκους περίπου 20 
εκ. και θα τα δέσετε στον 
σπάγκο σε απόσταση 20 εκ. 
το ένα από το άλλο.  
 
Στα απέναντι άκρα από 
αυτά που δέσαµε την ουρά 
µας (ε, ζ) θα δέσουµε τα 
ζύγια. Εδώ χρειάζεται 
προσοχή γιατί είναι το 
σηµαντικότερο κοµµάτι του 
αετού µας. Θα δέσουµε 2 
κοµµάτια σπάγκο στα άκρα 
ε & ζ και το καθένα θα 
ενωθεί µε τον σπάγκο που 
αφήσαµε να κρέµεται στο 
κέντρο του αετού. Τα ζύγια 
πρέπει να σχηµατίζουν ένα 
ισοσκελές τρίγωνο. Στο 
σηµείο της ένωσης δένουµε 
την καλούµπα µας.  

	

	

	

	

	

	

	

(πηγή:	Wikipedia,	https://eclass31.weebly.com)	

 


