
	 1	

																																																					13ο	ΕΥΕΛΙΚΤΗ	ΖΩΝΗ	(19/4/2021)	
	
Έθιµα του Απρίλη 

 
 
Ο Απρίλης πήρε το όνομά του από το λατινικό ρήμα "aperire" που θα πει 
"ανοίγω/αποκαλύπτω", όπως ανοίγουν τα λουλούδια που ανθίζουν αλλά και η διάθεση 
για ζωή σε όλη τη φύση. 
Στην αρχαία Ελλάδα ονομαζόταν Ανθεστηριώνας δηλαδή μήνας των λουλουδιών 
(άνθος=λουλούδι). 
Μάλιστα γινόταν τριήμερες γιορτές, τα Ανθεστήρια, προς τιμήν του θεού Διονύσου. 
Την πρώτη του Απρίλη γιορτάζονταν και τα Βενεράλια veneralia) προς τιμήν της θεάς 
Αφροδίτης, θεάς της ομορφιάς και του έρωτα. 
Η πρωταπριλιάτικη βροχή σε πολλά μέρη της Ελλάδας θεωρείται θεραπευτική και 
για τον λόγο αυτό την μαζεύουν και την πίνουν. 
Γενικά οι βροχές του Απριλίου θεωρούνται πολύτιμες για τους γεωργούς. 
Το μήνα αυτό γιορτάζει και ο Άγιος Γεώργιος (άγιος πολλών θρησκειών), που 
θεωρείται ο προστάτης των υδάτινων πηγών, των κοπαδιών και των κτηνοτρόφων. 
Είναι ο μήνας που τα κοπάδια ανεβαίνουν από τα χαμηλά βοσκοτόπια στα ψηλά 
βουνά. 
Τέλος, την πρώτη του Απρίλη, διασκεδάζουμε με το ξενόφερτο έθιμο που προστάζει 
εκείνη την ημέρα να λέμε μικρά και αθώα ψέματα, έτσι, για να γελάσουμε και να 
πάει καλά ο μήνας. 
 
Ονόματα του Απρίλη 
Ψεύτης, λόγω πρωταπριλιάς 
Ξεροκοφινάς και Τιναχτοκοφινίδης, γιατί αδειάζαν τα κοφίνια (καλάθια) που φύλαγαν 
τα παλιά χρόνια τις προμήθειες του χειμώνα 
Γρίλης, δηλαδή γκρινιάρης, γιατί τελείωναν τα τρόφιμα του χειμώνα 
Λαμπριάτης, γιατί συνήθως τον μήνα αυτό είναι η Λαμπρή (Πάσχα) 
Αηγιωργίτης, λόγω της γιορτής του Αη-Γιώργη 
Ανθομήνας, γιατί ανθίζουν τα λουλούδια 
Ανοιξιάτης, γιατί παρόλο που είναι ο δεύτερος μήνας της άνοιξης, τότε αρχίζουμε να 
την νιώθουμε. 
 
Παροιμίες για τον Απρίλη 
-Αν βρέξει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα, 
χαρά σε εκείνον τον ζευγά που ‘χει πολλά σπαρμένα. 
-Του Απρίλη η βροχή, κάθε στάλα και φλουρί. 
-Του Μάρτη ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια,  
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και τ' Απριλιού τις δεκαοχτώ, μην κάψεις τα καρούλια. 
(τα ξυλάκια που τύλιγαν τις κλωστές του αργαλειού) 
-Ήρθ’ ο Απρίλης με χαρά, με τα κόκκινα τ’ αυγά. 
-Απρίλη με τα λούλουδα και τα τρανά τα ψέματα. 
-Ως τ’ Απριλιού τις δεκαοχτώ, να ’χεις το μάτι ανοιχτό. 
-Ο Απρίλης έχει τη δροσιά, κι ο Μάης τα λουλούδια. 
-Απρίλης, Μάης! Κοντά είν’ το θέρος. 
-Απρίλης , Πασχαλιά, χελιδόνια, φως, χαρά. 

Η	άνοιξη	στην	κλασική	μουσική	

 
 
1. Ανοιξιάτικο πρωινό, Φρεντερίκ Ντίλιους 
Αυτό το υπέροχο κομμάτι ανήκει στα Τρία μικρά τονικά ποιήματα.  
Τα άλλα δυο είναι τα Χειμωνιάτικο βράδυ και Πρωινό του καλοκαιριού. 
https://video.link/w/pCIjc 
	
2. Η Άνοιξη, από τις Τέσσερις Εποχές, Αντόνιο Βιβάλντι 
Από τα διασημότερα έργα όλων των εποχών, η Άνοιξη είναι σίγουρα το πιο γνωστό 
από τα τέσσερα κοντσέρτα για βιολί και έγχορδα, γνωστά και ως Τέσσερις Εποχές 
του Βιβάλντι. 
Με τις μείζονες συγχορδίες, τις χαρούμενες μελωδίες και τον ζωηρό ρυθμό, το 
κοντσέρτο αυτό είναι μια αντιπροσωπευτική μουσική απεικόνιση της άνοιξης. 

https://video.link/w/1xIjc	
	
3. Φωνές της Άνοιξης, Βαλς του Γιόχαν Στράους 
Ίσως το διασημότερο βαλς του Στράους, μετά τον Γαλάζιο Δούναβη. 
Πρόκειται για ένα ορχηστρικό κομμάτι που μερικές φορές ερμηνεύεται και ως 
τραγούδι από σοπράνο. 
Μεγαλοπρεπές και χαρούμενο, σε προσκαλεί να χαρείς την άνοιξη χορεύοντας. 

https://video.link/w/CyIjc	
 
4. Το τραγούδι της Άνοιξης, από τα Τραγούδια χωρίς λόγια (για πιάνο), Φέλιξ 
Μέντελσον 
Τα Τραγούδια χωρίς λόγια, είναι δημοφιλείς σύντομες συνθέσεις για πιάνο της 
εποχής του Ρομαντισμού. 
Μοιάζουν με τραγούδια, αλλά δεν έχουν λόγια, απλά περιγράφουν κάτι μουσικά. 

https://video.link/w/c0Ijc	
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5. Η Άνοιξη, Οτορίνο Ρεσπίγκι 
Είναι το πρώτο από τα τρία συμφωνικά ποιήματα με τίτλο Τρίπτυχο του 
Μποτιτσέλι. 
Όπως μαρτυρά ο τίτλος, ο συνθέτης εμπνεύστηκε από τον ζωγράφο της 
Αναγέννησης Σάντρο Μποτιτσέλι, ο οποίος ζωγράφησε τον γνωστό πίνακα της 
άνοιξης. 

https://video.link/w/Y1Ijc	
	
6. Το βαλς της Άνοιξης, Φρεντερίκ Σοπέν 
Ίσως το μοναδικό κομμάτι του σημερινού αφιερώματος που είναι σε ελάσσονα 
κλίμακα. 
Αυτό μαρτυρά τη ρομαντική διάθεση του βιρτουόζου κορυφαίου συνθέτη 
Φρεντερίκ Σοπέν, αλλά μας υπενθυμίζει ότι την Άνοιξη, εκτός από χαρά και 
ευδαιμονία, μπορεί να νοιώθουμε και μια μικρή μελαγχολία. 

https://video.link/w/53Ijc	
	
7. Της Άνοιξης, από τα Λυρικά Κομμάτια, Έντβαρντ Γκριγκ 
Τα Λυρικά κομμάτια για πιάνο μοιάζουν σαν μορφή σύνθεσης με τα Τραγούδια 
χωρίς λόγια που είδαμε πριν. 

https://video.link/w/d5Ijc	
	
8. Ακούγοντας τον πρώτο κούκο της άνοιξης, Φρεντερίκ Ντίλιους 
Πρόκειται για ένα τονικό ποίημα, ή αλλιώς συμφωνικό ποίημα, δηλαδή ένα 
ορχηστρικό κομμάτι που περιγράφει με μουσική ένα ποίημα, παραμύθι, εικόνα ή 
κατάσταση. 
Ο Άγγλος συνθέτης Ντίλιους έχει συνθέσει πολλά τέτοια έργα και θα τον ξαναδούμε 
στη λίστα μας σήμερα. 

https://video.link/w/Q6Ijc	
	
9. Το βαλς των λουλουδιών, από τον Καρυοθραύστη του Τσαϊκόφσκι 
Παρ΄ ότι έχουμε συνηθίσει να το ακούμε τα Χριστούγεννα, το συγκεκριμένο 
κομμάτι αναφέρεται ξεκάθαρα στην άνοιξη. 

https://video.link/w/u8Ijc	
	

 
10. Ο κούκος, βαθιά στο δάσος, από το Καρναβάλι των Ζώων του Σαιν-Σανς 
Κι άλλος κούκος στην παρέα μας, αυτή την φορά από ένα μουσικό έργο που έχουμε 
συνδέσει με την Αποκριά. 

https://video.link/w/R9Ijc	
 
 
 

                                                                                              (συνέχεια ¯) 
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11.Ιεροτελεστία της Άνοιξης, Ιγκόρ Στραβίνσκι	
 

 
 
Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, το μπαλέτο του Ιγκόρ Στραβίνσκι που τον έκανε 
διάσημο σε μια νύχτα, είναι από τα πιο δημοφιλή μουσικά έργα για την άνοιξη και 
σίγουρα ένα από τα πιο επιδραστικά έργα στην ιστορία της μουσικής. 
Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι, τον Μάιο του 1913 και οι αντιδράσεις 
του κοινού ήταν εκρηκτικές:  
Κάποιοι πετούσαν αντικείμενα στη σκηνή και ούρλιαζαν, με αποτέλεσμα να μην 
ακούγονται καν οι μουσικοί της ορχήστρας. 
Άλλοι πάλι, σηκώνονταν και έφευγαν δυσαρεστημένοι στη μέση της παράστασης, 
ανάμεσά τους και ο Σαιν-Σανς. 
Τέλος, υπήρχαν κι εκείνοι που χειροκροτούσαν και επευφημούσαν τον συνθέτη, 
μεταξύ των οποίων ο Ραβέλ και ο Ντεμπυσύ. 
Τι ήταν άραγε αυτό που προκάλεσε τόσο αντιφατικές αντιδράσεις; 
 
Ένα μπαλέτο διαφορετικό από τα άλλα: 
 
 
Οι άνθρωποι, πηγαίνοντας στην πρεμιέρα του έργου, μάλλον θα περίμεναν να δουν 
ένα μπαλέτο με αιθέριες μπαλαρίνες με τούλινες τουτού, να κινούνται με 
λεπτεπίλεπτες κινήσεις στον αέρα, κάτω από τον ήχο κάποιας ανάλαφρης μουσικής. 
Αντί για αυτό, είδαν χορευτές ντυμένους με προβιές και φορεσιές πρωτόγονων, να 
χτυπιούνται εκστασιασμένοι στο έδαφος, θυμίζοντας αρχαίους μύστες σε διονυσιακές 
λατρείες. 
Όσο για τη μουσική... ότι κανόνες υπήρχαν μέχρι τότε, απλά καταρρίφθηκαν. 
Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. . . . 

                                                                                                      ¯ 
 
Η υπόθεση του έργου: 
Η υπόθεση του έργου απλά...δεν υπάρχει! 
Δεν στηρίζεται σε κάποια ιστορία, θρύλο ή παραμύθι. 
Η έμπνευση αντλείται από πρωτόγονες παγανιστικές τελετές που γινόταν τα αρχαία 
χρόνια στη Ρωσία, κατά  τον ερχομό της άνοιξης. 
Υπήρχε η δοξασία ότι, για να απεγκλωβιστεί η άνοιξη από τις υποχθόνιες δυνάμεις 
του χειμώνα και να εγκατασταθεί στη γη, έπρεπε να θυσιαστεί ένα νεαρό κορίτσι. 
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Αλήθεια, μήπως μας θυμίζει κάτι από τους ελληνικούς θρύλους; 
 

 
Οι "κόρες" με τα κοστούμια της πρώτης παράστασης του 1913 

 
Παρακάτω θα δείτε ολόκληρο το μπαλέτο σε μια σύγχρονη μορφή, που όμως είναι 
πολύ κοντά στα σκηνικά, κοστούμια και χορογραφία με εκείνη του 1913. 

https://video.link/w/ffJjc	
	
Εδώ, θα απολαύσουμε ένα μικρό μέρος του έργου από τον εκρηκτικό μαέστρο 
Γκουστάβο Ντουνταμέλ και την ακόμα πιο εκρηκτική συμφωνική ορχήστρα της 
Βενεζουέλας Σιμόν Μπολιβάρ. 

https://video.link/w/WvIjc	
	
 
"Το μπαλέτο που προκάλεσε εξέγερση" από το Ted-ed!  
To παρακάτω βίντεο είναι η σύντομη παρουσίαση αυτής της παράστασης σε 
animation και είναι σε αγγλικά. Ο λόγος που το παραθέτω είναι γιατί έχει πολύ 
ωραία γραφικά και εκτιμώ πως αξίζει να το δείτε! 
https://video.link/w/YiJjc	
	
	

Πασχαλινά	έθιμα	
	

Το έθιμο της Κυράς Σαρακοστής 
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Από τα παλιά χρόνια, παιδιά, μετά την Καθαρή Δευτέρα αρχίζει η Σαρακοστή, 
δηλαδή μια περίοδος σαράντα ημερών μέχρι το Πάσχα.  
Το διάστημα αυτό οι άνθρωποι συνηθίζουν να νηστεύουν και να προσεύχονται, κάτι 
που το έχουν ανάγκη ύστερα από το ξεφάντωμα του Τριωδίου και της  Αποκριάς. 
Συνηθίζουν να φτιάχνουν μια κούκλα από ζυμάρι χωρίς στόμα, γιατί νηστεύει. 
Στην ποδιά της έχει φρούτα, ψάρια και άλλες νηστίσιμες τροφές. 
 

	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	
Φτιάχνουμε πασχαλινές μαράκες  
 

     
 
 
 
Πάμε να φτιάξουμε μια ωραία μουσική κατασκευή: μία πασχαλινή μαράκα!  
 
Υλικά: 
 ρολά από χαρτί (κουζίνας, υγείας, κλπ. ανάλογα τι μέγεθος θέλουμε να έχει η 
μαράκα μας,    συρραπτικό ή κολλητική ταινία    κόλλα ρευστή ή στικ ( αν δεν 
έχουμε φτιάχνουμε την αλευρόκολλα που μάθαμε στην κάρτα με το παπάκι) 
χαρτόνια σε διάφορα χρώματα ( αν δεν έχουμε κόβουμε χρωματιστές σελίδες 
περιοδικών ή χρωματίζουμε  λευκό χαρτί) 
μαρκαδόρους 
τέμπερες (προαιρετικά) 
Όπως καταλαβαίνετε τα υλικά είναι απλά. 
Εκτέλεση: 
Παίρνουμε ένα ρολό και το συρράπτουμε (ή το κολλάμε με ταινία από τη μία 
μεριά). 

Βάζουμε μέσα ρύζι, φακές, πετραδάκια ή ότι άλλο μας αρέσει που όταν κουνάμε τη 
μαράκα να βγάζει ευχάριστο ήχο. 
Συρράπτουμε (ή κολλάμε) την άλλη πλευρά του ρολού όχι στην ίδια κατεύθυνση με 
την πρώτη αλλά σταυρωτά. Η μαράκα μας είναι έτοιμη για να παίξουμε. Επειδή 
είναι Πάσχα λέω να την διακοσμήσουμε ανάλογα. Άλλωστε ακόμα και τα πιο 
ακριβά μουσικά όργανα έχουν κάτι διακοσμητικό επάνω τους.  
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Στις φωτογραφίες νομίζω θα δείτε ότι πληροφορία χρειάζεστε. Φτιάξτε μαράκες για 
σας και την οικογένειά σας και χρησιμοποιήστε τις το βράδυ, αλλά και στο αυριανό 
τραπέζι την ώρα που θα χορεύετε και θα τραγουδάτε. 
 

Εύχομαι να διασκεδάσετε και να ψυχαγωγηθείτε με το υλικό 
αυτού του αρχείου!!!!! 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ:	
Διάλεξε ένα από τα μουσικά κομμάτια που άκουσες και προετοίμασε μια γραπτή 
παρουσίαση γι’ αυτό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
α)Δώσε σαν εισαγωγή κάποιες πληροφορίες για το κομμάτι. 
β)Αιτιολόγησε για ποιους λόγους το επέλεξες, όσο και για την αίσθηση που πιθανώς 
σου δημιουργεί. 
γ)Γράψε ένα ποίημα, σε όποια μορφή επιθυμείς, από την έμπνευση που παίρνεις απ’ 
το μουσικό κομμάτι. 
δ)Φτιάξε μια ιδιαίτερα περιποιημένη ζωγραφιά για να συνοδεύσει τα παραπάνω. 
ε)Περίγραψε μια σκέψη που κάνεις γύρω από το πώς θα μπορούσες να 
χρησιμοποιήσεις-αξιοποιήσεις αυτό το κομμάτι και σε άλλες περιπτώσεις. 
στ)Το υλικό που θα συγκεντρωθεί, θα μπει σ’ έναν φάκελο και θα παρουσιαστεί στο 
τηλε-μάθημα της γλώσσας ως μικρό σχέδιο/ πρότζεκτ μετά το Πάσχα! 
 

 
Καλή απόλαυση, καλές δημιουργίες, καλές γιορτές!!!!!!! 
 

 

 

	
	

	
	
	
	
	
			
	

																					Καλό  Πάσχα!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
[Η	έμπνευση	και	το	κυρίως	μέρος	του	υλικού	αυτού	του	αρχείου	συνιστά	προσαρμοσμένες	επιλογές	από	την	πρόταση	του	εκπαιδευτικού 
blog «Γύρω από τη Μουσική», όπως αυτή προσφέρθηκε στους/στις εκπ/κούς του σχολείου µας.] 


