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Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, επιμέλεια : Φανή Καραολή, εκπαιδευτικός ΤΠΕ 



Το κάψιμο του Τζάρου στην Ξάνθη 

Το έθιμο αυτό το έφεραν οι πρόσφυγες από το Σαμακώβ της Ανατολικής Θράκης και 

αναβιώνει κάθε χρόνο από τους κατοίκους του συνοικισμού, ο οποίος βρίσκεται στη 

γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου. Ο Τζάρος ή Τζάρους, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, 

ήταν ένα κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα τοποθετημένο πάνω σε ένα σωρό από 

πουρνάρια. 

Την τελευταία Κυριακή της Απόκριας καιγόταν σε κέντρο αλάνας, πλατείας ή σε υψώματα 

για να μην έχουν το καλοκαίρι ψύλλους. Η ονομασία «Τζάρος» προήλθε από τον 

ιδιόρρυθμο ήχο που δημιουργούσε η καύση του θάμνου «τζ,τζ,τζ…». Μετά την ολοκλήρωση 

του εθίμου, ακολουθεί ένα φαντασμαγορικό θέαμα με πυροτεχνήματα. 

       

Από το μαθητή του Γ2 : Αντώνη 

 

 

 

 

 



Οι κουδουνάτοι 

Η Νάξος αποτελεί την γενέτειρα του 

Διονύσου και έτσι ο εορτασμός της 

αποκριάς, ξεκινά από το πρώτο Σάββατο 

όπου και γίνετε το σφάξιμο των χοίρων. 

Αποκριάτικο έθιμο αυτού του νησιού 

είναι και οι «Κουδουνάτοι». Αυτοί είναι 

άνθρωποι με κάπα και  κουκούλα, οι 

οποίοι περιφέρονταν στους δρόμους 

στους του νησιού κάνοντας θόρυβο και 

προκαλώντας τους υπολοίπους με 

άσεμνες χειρονομίες. Μαζί με τους 

«Κουδουνάτους», κυκλοφορούν επίσης 

και ο «Γέρος», ή « Γριά» και η «Αρκούδα». Στις πλατείες πολλών χωριών του νησιού, 

στήνεται γλέντι με άφθονο κρασί και φαγητό, το οποίο και πλαισιώνεται από 

οργανοπαίκτες και παραδοσιακά αποκριάτικα τραγούδια.          

Από τους μαθητές του Γ2 : Θοδωρή & Αρτίν      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στη  Νάουσα,  κάθε χρόνο  αναβιώνει   το   έθιμο   Γενίτσαροι  και   Μπούλες   που  έχει  τις   

ρίζες   του  στην  Τουρκοκρατία.   Οι Γενίτσαροι  Φορούν      Φουστανέλες, τσαρούχι, 

μάλλινες   μακριές   κάλτσες     και   γιλέκο,   ενώ   στο  πρόσωπο   Φέρουν    κερωμένο   πανί   

με   ζωγραφιστό   μουστάκι.  Στο   κεφάλι   

στη   μέση   και   στο    χέρι   τους   δένουν  

από   ένα    μαντήλι,  ενώ  στο λαιμό  

κρεμούν   σταυρό   και   αλυσίδα   με 

φυλακτό.  Οι  Μπούλες   είναι  επίσης   

άνδρες,  ντυμένοι με  γυναικεία  ρούχα   και   

στο  πρόσωπο  φορούν   βαμμένες μάσκες. 

Σύμφωνα  με  το    έθιμο,  τα   χρόνια     της  

τουρκοκρατία    οι  αρματολοί  έβρισκαν      

στις   Απόκριες   την   ευκαιρία     να    κατέβουν     στην  πόλη    και  να  γλεντήσουν   με    

συγγενείς     και   φίλους   χωρίς   να    φοβούνται   ότι   θα  τους   αναγνωρίσουν    οι     

Τούρκοι.              

 

 Από τους μαθητές του Γ2 : Nίκο & Αλέξανδρο 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η καθαρά  Δευτέρα σηματοδοτεί τη λέξη της αποκριάς και την έναρξη της νηστείας. 

Η αφετηρία της Σαρακοστής  είναι για την χώρα μας μια ιδιαίτερη μέρα και 

γιορτάζετε κατά κύριο λόγο με διαφορά σαρακοστιανά εδέσματα, με την 

παραδοσιακή λαγάνα, την ταραμοσαλάτα και τις ελιές. Την ημέρα αυτή 

συνηθίζονται οι εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς, άλλωστε είναι μια  γιορτή που 

ταιριάζει  περισσότερο  στην επαρχεία με φόντο τη φύση και το πράσινο. Η χαρά 

όλων ιδιαίτερα των παιδιών είναι   το πέταγμα του χαρταετού που θέλει ιδιαίτερη 

μαστοριά και ιδανικές και καιρικές συνθήκες φυσικά. Κάποιες  πληροφορίες 

ερμηνεύουν την επιθυμία του ανθρώπου να διώξει το κακό μακριά. Η Καθαρά 

Δευτέρα ονομάστηκε έτσι από τον χριστιανικό λαό και σημαίνει πνευματική και 

σωματική «κάθαρση». Επίσης μια άλλη εκδοχή πως ονομάστηκε έτσι επειδή  οι 

νοικοκυρές καθάριζαν τα σκεύη 

τους όλη μέρα από το φαγοπότι 

της αποκριάς. Μια 

χαρακτηριστική λέξη είναι τα 

Κούλουμα που είναι η 

καθαροδευτεριάτικη έξοδος και 

πέταγμα του χαρταετού. Κατά τον 

Νικόλαο πολίτη, πατέρα της 

Ελληνικής  λαογραφίας, τα Κούλουμα προέρχονται από την λατινική  λέξη Culumus  

που σημαίνει αφθονία αλλά και το τέλος, δηλαδή  το τέλος της αποκριάς. Ότι κι αν 

σημαίνει όμως η λέξη αυτή στις μέρες μας είναι ημέρα διασκέδασης, φαγητού και 

οικογενειακής συνύπαρξης. 

  

Από  τους μαθητές του Γ2 : Θωμά &  Ερνέστο 

 

 

 

 

 



Τσικνοπέμπτη 

Η Τσικνοπέμπτη είναι μια ετήσια τελετή, της οποίας η αρχή χάνεται μέσα στους 

αιώνες. Είναι η μέρα που τρώγεται κρέας. Η λέξη Τσικνοπέμπτη προέρχεται από τις 

λέξεις  «τσίκνα» (η μυρωδιά του καμένου ψημένου κρέατος ) και «Πέμπτη» ,  

γιορτάζεται την Πέμπτη  που είναι 11 μέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα. Είναι μια 

μέρα  χαράς  αλλά και προετοιμασίας για τους Ελληνορθόδοξους χριστιανούς, 

καθώς η 40-ήμερη περίοδος της Σαρακοστής πριν το Πάσχα πλησιάζει. Σε κάποια 

μέρη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην επαρχεία  της Πελοποννήσου, την εβδομάδα της 

Τσικνοπέμπτη, οι άνθρωποι σφάζουν τα γουρούνια τους και ετοιμάζουν νόστιμους 

μεζέδες:     «πηχτή» ,     «ομάτια»,  «τσιγαρίδες», λουκάνικα  κτλ.  

 

Από τις μαθήτριες του Γ2: Ελισάβετ & Παυλίνα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η   κοζανίτικη   Απόκρια  είναι    το   πιο  γνήσιο,  λαϊκά  και  αυθεντικό έθιμο  της   

πόλης .  Ένα  ζωντανό  

έθιμό   που   στηρίζεται  

στην  αυθόρμητη  

συμμετοχή  των  

κατοίκων,  αναβιώνοντας   

μια  παράδοση   οι  ρίζες   

της   οποίας   χάνονται  

στα    βάθη  του  χρόνου.  

Γλέντι  και   ξεφάντωμα    

με  φαγητό  κρασί  χορό  

τραγούδι    και  

αθυροστομία  χωρίς   

όρια  είναι  τα  χαρακτηριστικά  των εκδηλώσεων. 

Οι Φανοί  είναι  μεγάλες     φωτιές   που  ανάβουν   στις   διάφορες       γειτονιές    

της  Κοζάνης   και   οι  ντόπιοι   τραγουδούν   αποκριάτικα  τραγούδια  ( στο  τοπικό  

ιδίωμα) που  σατιρίζουν  καταστάσεις   και  πρόσωπα.  Κατά    τη  διάρκεια   της  

απόκριας   κάθε  μέρα   μια  γειτονιά  ανάβει   τον δικό  της  «Φανό»  ενώ  το  βράδυ   

της  Κυριακής  (της  μεγάλης  απόκριας)  ανάβουν  όλοι   οι  «Φανοί»  σε  όλες   τις  

γειτονιές   και   η πόλη  ζει  ξέφρενο παραδοσιακό  γλέντι  ως  το  πρωί. 

 

Από τους μαθητές του Γ2 : Θανάση & Ντέιβιντ 

 

 

 

 

 

 



Του Κουτρούλη ο γάμος 

 

Εδώ αναβιώνει «του Κουτρούλη ο γάμος» ο οποίος, όπως  λέγεται,   διασώζει 

ανάμνηση παλιού , πραγματικού γάμου, που έγινε στην πόλη  πριν από αιώνες. 

Γαμπρός ήταν ο ιππότης Ιωάννης Κουτρούλης, ο οποίος ύστερα από πολλών χρόνων 

αναμονή  και υπομονή  παντρεύτηκε   τη   γυναίκα, που αγαπούσε. Ο γάμος 

μεταβλήθηκε σε χαρούμενο πανηγύρι και πραγματικά έμεινε παροιμιώδης. Στις 

μέρες μας, το ζευγάρι των νεόνυμφων είναι δύο άντρες, που μαζί με τους συγγενείς 

πηγαίνουν στην πλατεία, όπου γίνεται ο γάμος με παπά και με κουμπάρο. 

Διαβάζεται το προικοσύμφωνο και με ακολουθεί τρικούβερτο γλέντι. 

 

 

 Από τις μαθήτριες του Γ2 : Φωτεινή και Κέλη 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATAΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ 

Ο χαρταετός είναι μια κατασκευή με  ελαφριά υλικά που σκοπό έχει  να πετά ψηλά 

στον ουρανό με τη βοήθεια του αέρα. 

Η χειροποίητη κατασκευή του στην Ιαπωνία και την  Κίνα, είναι μια πραγματική 

ιεροτελεστία. 

Αρχικά ο χαρταετός   κατασκευαζόταν με  ξύλινο σκελετό και χαρτί. Στην εποχή μας 

κατασκευάζονται είτε από ξύλο, είτε από πλαστικό και ντύνονται με πλαστικό. Δεν 

λείπουν βέβαια και χειροποίητοι που είναι  φτιαγμένη με καλάμια. Στη χώρα μας  

το πιο παραδοσιακό σχήμα  που έχουν  είναι εξάγωνο σκελετό.  

Τα βασικά στοιχεία ενός χαρταετού είναι : ο κεντρικός άξονας ή ραχοκοκαλιά ,  

γύρω από τον οποίο κατασκευάζεται  ο χαρταετός, οι βοηθητικοί   άξονες  που 

τοποθετούνται σταυρωτά πάνω από τον κεντρικό άξονα. Το χαρτί  {συνήθως με 

ζωηρές αποχρώσεις}   ή  το  πλαστικό που ντύνουμε τον χαρταετό πρέπει να μην 

είναι και πολύ λεπτό γιατί με την αντίσταση του στον αέρα θα σχιστεί. 

Για να πετάξει ο χαρταετός πρέπει να τρέξει κάποιος λίγο  και να τον αφήσει, ενώ ο 

δεύτερος κρατά την καλούμπα (σχοινί) πρέπει να αφήνει συνεχώς σχοινί. Αν ο 

αέρας είναι καλός σύντομα θα τον δείτε να χορεύει στον ουρανό.  

 

 

 

Από τους μαθητές του Γ2 : Θανάση & Γρηγόρη 

 



 

Το γαϊτανάκι 

Από τα πιο γνωστά πανελλαδικά έθιμα, που διατηρούνται αυτούσια ως τις μέρες 

μας, είναι το γαϊτανάκι .  Το γαϊτανάκι είναι ένας χορός που δένει απόλυτα με το 

χρώμα και το κέφι της απόκριας. 

Δεκατρία άτομα χρειάζονται γι’ αυτόν το χορό .Ο ένας κρατά ένα μεγάλο στύλο στο 

κέντρο, από την κορυφή του οποίου κρέμονται 12 μακρές κορδέλες, διαφορετικού 

χρώματος η καθεμιά. Οι κορδέλες αυτές λέγονται γαϊτάνια και δίνουν το όνομα 

τους έθιμο. Οι υπόλοιποι δώδεκα χορευτές κρατούν από ένα  γαϊτάνι και χορεύουν 

σε ζευγάρια. Καθώς κινούνται γύρω από το στύλο, κάθε χορευτής εναλλάσσεται με 

το ταίρι του κι έτσι πλέκουν τις κορδέλες πάνω του δημιουργώντας χρωματιστούς 

συνδυασμούς. Όταν πια οι κορδέλες τυλιχτούν στο στύλο και οι χορευτές χορεύουν 

όλο και πιο κοντά σε αυτόν, τότε ο χορός τελειώνει και το στολισμένο γαϊτανάκι 

μένει να θυμίζει το αποκριάτικο πνεύμα.   

 

Από τις μαθήτριες του Γ2 : Αγγέλικα & Στέλλα.  

 

  

 

 

 



Το  καρναβάλι  της  Πάτρας 

Το καρναβάλι  της  Πάτρας, αποτελεί την  πιο  γνωστή  εκδήλωση της  χώρας μας. Στην 

Πάτρα  πραγματοποιούνται  κάθε χρόνο, διαφορές εορταστικές εκδηλώσεις στην περίοδο 

των Αποκριών. Την τελευταία εβδομάδα 

των Αποκριών έχουμε και τον 

τερματισμό των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων με τις δύο μεγάλες 

παρελάσεις των αποκριάτικων  

αρμάτων. Το Πατρινό Καρναβάλι  

άλλωστε, μέτρα γύρω στα 180 χρόνια 

ιστορίας. Τις  παρελάσεις   απαρτίζουν 

μεγάλα αποκριάτικα άρματα που 

συνήθως  σατιρίζουν  καταστάσεις και 

πρόσωπα των ημερών μας, αλλά και 

πλήθος μασκαράδων, τόσο με Πατρινούς  

όσο και άλλους απ’ όλη  την υπόλοιπη  

Ελλάδα. Ένα γνωστό και  άκρως  πατρινό  έθιμο,  είναι  και  τα   λεγόμενα  

«Μπουρμπούλια». Σύμφωνα μ’ αυτό  το έθιμο,  γυναίκες μεταμφιέζονται σε ντόμινο, 

κρύβοντας  τόσο το πρόσωπό τους , όσο και το σώμα τους, ώστε να έχουν εκείνες την 

αποκλειστική επιλογή του καβαλιέρου τους και συμμετέχουν σε απογευματινούς χορούς .           

 

 

 

 

Από τις μαθήτριες Ξένια και Αγγελική Γ΄2 



 

 

 

Με την ονομασία κούλουμα  χαρακτηρίζεται ο υπαίθριος πανηγυρισμός της 

«Καθαρής Δευτέρας». Δεν έχει εξακριβωθεί η αρχαία προέλευση της εορτής αυτής 

που αποτελεί θρησκευτική εορτή κατά την οποία εορτάζετε η αμέσως μετά της 

Αποκριάς έναρξη της 

Τεσσαρακοστής. Οι 

εορτάζοντες τα 

«Κούλουμα» τρώνε 

άζυμο άρτο «λαγάνες» 

ενώ καταναλώνουν 

κυρίως νηστίσιμα 

φαγητά λεγόμενα 

σαρακοστιανά όπως 

π.χ. ταραμά, 

ταραμοσαλάτα, 

θαλασσινά, ελιές, 

κρεμμύδια, διάφορα 

λαχανικά, χαλβά κ.ά..  Η γιορτή αυτή είναι πανελλήνια και κατ’ άλλους έχει 

αθηναϊκή καταγωγή, ενώ κατ’ άλλους  βυζαντινή. Στην Κωνσταντινούπολη 

γιορτάζονταν έντονα από πλήθος κόσμου που συνέρρεε σε ένα από τους επτά 

λόφους της πόλης και συγκεκριμένα σ’ εκείνο του ελληνικότατου οικισμού των 

«Ταταούλων». Στην Αθήνα από πολλές 10 αιτίες  προ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 

τα Κούλουμα  γιορτάζονταν   στις  πλαγιές του λόφου του Φιλοπάππου όπου οι 

Αθηναίοι  «τρωγόπιναν» καθισμένοι στους βράχους από το μεσημέρι μέχρι τη δύση 

του ήλιου. Οι περισσότεροι χόρευαν από τους ήχους πλανόδιων μουσικών, κατά 

παρέες, είτε δημοτικούς είτε λαϊκούς χορούς υπό τους ήχους «λατέρνας».  Το 

σούρουπο όλοι οι Ρουμελιώτες γαλατάδες της Αθήνας έστηναν λαμπρό χορό 

κυρίως τσάμικο γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός παρουσία των 

Βασιλέων και πλήθους κόσμου. Σήμερα τα Κούλουμα γιορτάζονται σχεδόν σε όλες 

τις πόλεις της Ελλάδας μαζί με το κύριο της ημέρας έθιμο πετάγματος «χαρταετού». 

Ειδικότερα στην Αθήνα με την ιστορική συνέχεια της παρουσίας του ανώτατου 

άρχοντα τονίζεται ιδιαίτερα η λαογραφική αξία του εθίμου αυτού στο Λόφο του 

Φιλοπάππου.  

Από τις μαθήτριες του Γ2: Μαρία & Αγγελική 


