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Κατασκευή αποκριάτικης μάσκας 

Για την μάσκα θα χρειαστούμε:  χρωματιστά χαρτόνια, μολύβι, 

γόμα, χρώματα, ψαλίδι και ό,τι άλλο θέλετε να προσθέσετε  στην 

μάσκα σας.  

 Πρώτα επιλέξτε ένα χαρτόνι το οποίο σας αρέσει και το 

διπλώνετε στην μέση. 

 Μετά σχεδιάστε με το μολύβι,  το σχήμα της μάσκας που 

σας αρέσει (στη μια μεριά 

του διπλωμένου 

χαρτονιού)  ανάλογα με το 

τι έχετε επιλέξει : 

 π.χ. πειρατής, 

νεράιδα, κλόουν, 

σπάιντερμαν, μπάτμαν, 

αρκούδα, μάγισσα  κτλ. 

 Σχεδιάστε ένα μάτι (στη 

ίδια μεριά του χαρτονιού, 

μέσα στο σχέδιο). 

 Στη συνέχεια κόψτε με το 

ψαλίδι γύρω γύρω το 

σχήμα και τo μάτι. 

 Τώρα αφού έχετε κόψει τη μάσκα, ανοίξτε το διπλωμένο 

μέρος του χαρτονιού. 

 Στην συνέχεια χρωματίστε την μάσκα που φτιάξατε.  

 Τώρα διακοσμήστε την μάσκα όπως εσείς θέλετε. 

 Και τέλος κόψτε το 

λάστιχο με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μπορούμε να το 

τεντώσουμε, αφού το κόψετε, 

συρράψτε το στο πίσω μέρος 

της μάσκας.     

Η μάσκα σας  είναι έτοιμη 

μπορείτε να την φορέσετε. 

Κλάιντι Κ. 

 
Απόκριες  

Αποκριάτικη παρέλαση στην Ισπανία 
 
Απόκριες 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.  

 

Ονομασία 

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, Carnevale, από τις λέξεις Carne=κρέας και 

Vale=περνάει).  

Το έθιμο στην Ελλάδα.           
Τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο του γλεντιού, της ψυχαγωγίας και 
του «μασκαρέματος», της μεταμφίεσης, που έχει παραμείνει από 
παλιές γιορτές της ρωμαϊκής εποχής, τις γιορτές αφιερωμένες 

στην έκπτωση του θεού Σατούρνους από τον Ήλιο 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 Ξάνθη με το ξακουστό πλέον 
Ξανθιώτικο Καρναβάλι, που γίνεται 
πόλος έλξης αφού έχει το μεγαλύτερο 
καρναβάλι των Βαλκανίων με πολλά 
λαογραφικά στοιχεία, η Πλάκα των 
Αθηνών, και 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 σατιρική 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 πλήθους 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. 
Ένα από τα πιο φημισμένα 
παραδοσιακά καρναβάλια στον 
ελλαδικό χώρο είναι και οι 
"Μπούλες" στη Νάουσα 
Ημαθίας. Το έθιμο έχει τις ρίζες 
του στην αρχαιότητα και 
πιθανότατα έχει σχέση με 
τελετές φυλετικής μύησης 
όπως η τελετή ενηλικίωσης 
κατά την οποία ο νέος, 

ντυμένος με γυναικεία ρούχα και οδηγούμενος από ανύπανδρους 
άντρες της φυλής, θα  μυηθεί με τη σειρά του στα μυστικά της, θα 
αποβάλλει τη γυναικεία ενδυμασία και θα μεταμορφωθεί σε 
άνδρα. Σήμερα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στη μακραίωνη 
ιστορία του το έθιμο μεταπλάθει και παράλληλα ενσωματώνει στα 
επί μέρους στοιχεία του, την τοπική παράδοση, τους μύθους, τους 
θρύλους, τα τραγούδια και τους ηρωικούς αγώνες της Νάουσας. 
Στην Πλάκα, καθώς και σ' όλα γενικά 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 των δήμων του 
λεκανοπεδίου Αττικής. 

Διεθνώς 
Μόνο οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν τις 
απόκριες, ενώ στην προτεσταντική βόρεια Ευρώπη δεν 
υπάρχουν. Στην Κολωνία και άλλες πόλεις του Ρήνου και 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. Το 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 . 

 
Kλάιντι Κ.                        
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Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι 

Ο θεσμός με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην πόλη της Ξάνθης 

είναι αυτός του Ξανθιώτικο Καρναβαλιού – Θρακικών 

Λαογραφικών Εορτών που ξεκίνησε το 1966. Έχει διαγράψει μια 

πορεία σαράντα και πλέον ετών, που πέρασε ποικίλες φάσεις 

εξέλιξης και μετάλλαξης φθάνοντας έως τις μέρες μας. Το 

Ξανθιώτικο Καρναβάλι είναι από τα πλέον φημισμένα στην 

Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Κάθε χρόνο στην περίοδο του τριωδίου 

διοργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. 

Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι έχει να επιδείξει μια σειρά εκδηλώσεων 

γύρω από τη μουσική, το χορό και το θέατρο, εκθέσεις με 

εικαστικό ή άλλο περιεχόμενο, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων 

και προβολές ταινιών. Στη διάρκεια των δύο αυτών εβδομάδων 

των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πόλη της Ξάνθης συρρέουν 

σπουδαίοι καλλιτέχνες για συναυλίες. Τα τελευταία χρόνια έχει 

γίνει γνωστό στα Βαλκάνια. 

Πηγή: www.wikipedia.org 

 Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 

Στο όμορφο Ρέθυμνο, χρονολογούνται ήδη από το 1914 τα 
πρώτα στοιχεία χιουμοριστικών εκδηλώσεων. Απόκριες μιας 
άλλης εποχής, που έχει αφήσει το νοσταλγικό της άρωμα διάχυτο 
να μοσχοβολά ακόμη, με χορούς ρομαντικούς και τους 
Ρεθεμνιώτες να υποδέχονται με δέουσες τιμές την «Αυτού 
Εξοχότητα Βασιλέα Καρνάβαλο μέσα στην αταξία του ακράτητου 
γέλιου!» 

Ένα έθιμο της παλιάς 
αυτής Ρεθεμνιώτικης 
Αποκριάς του 
περασμένου αιώνα, 
το «Κυνήγι του 

κρυμμένου 
Θησαυρού», γίνεται 
αφορμή, στις αρχές 
της δεκαετίας του 
1990, να 
δημιουργηθούν οι 
«Ομάδες» οι οποίες 
αργότερα, το 1993, 
προσκαλούνται από 

το Δήμο Ρεθύμνης, ως αρωγό και χρηματοδότη, να αναλάβουν, 
να στηρίξουν και να δώσουν δημιουργική πνοή στο Ρεθεμνιώτικο 
Καρναβάλι, ένα Καρναβάλι που, στην αυγή του 21ου αιώνα, έχει 
καθιερωθεί επάξια ως το «Καρναβάλι της Κρήτης» 

 Πηγή: www.rethemnos.gr 

Λαμιώτικο Καρναβάλι 

Ένα έθιμο που έλκει την 
καταγωγή του από την 
Ανατολική Ρωμυλία. Οι νέοι 
κατασκευάζουν ένα ομοίωμα 
καμήλας την "επανδρώνουν με 
δύο παλικάρια" και ξεκινούν το 
μουσικοχορευτικό σεργιάνι. Ο 
καμηλιέρης ελέγχει την 
κατάσταση και οι συνοδοί 
μουσικοί ακολουθούν.Οι 
νοικοκυραίοι φιλοδωρούν με 
λιχουδιές και χρήματα την 
καμήλα, αλλά, αν ξεφύγει από τον καμηλιέρη, 
τη……..φιλοδωρούν αντιστοίχως με χτυπήματα. Το ζώο μέσα 
από την πορεία του αναπαριστά την πορεία της ζωής του 
ανθρώπου, με τις ατυχίες αλλά και τα κέρδη της, συμβολίζοντας 
την υποταγή στη μοίρα, που μας οδηγεί σταθερά στον προορισμό 
μας και κανείς δεν μπορεί να της ξεφύγει. 

Αποκριάτικα έθιμα της Ελλάδας 

 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 μακριές 
κορδέλες, διαφορετικού 
χρώματος η καθεμιά. Οι 
κορδέλες αυτές 
λέγονται γαϊτάνια και 
δίνουν το όνομά τους 
στο 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. 

 Οι Μπουμπούνες της Καστοριάς 

Την Κυριακή της 
μεγάλης Αποκριάς 
αναβιώνουν κατά το 
σούρουπο οι μεγάλες 
φωτιές στις μεγάλες 
πλατείες της πόλης, 
στην Καστοριά. 
 Πρόκειται για 
προχριστιανικό έθιμο, 
που επέζησε μέσα 
στον χρόνο και 
έφτασε ως τις μέρες 
μας. Οι μεγαλύτεροι 
μπουμπούνες είναι 
της πλατείας Ντουλτσό, της γειτονιάς του Απόζαρι, της πλατείας 
Ομονοίας και της γειτονιάς του παλαιού Νοσοκομείου. Γύρω από 
την αναμμένη μπουμπούνα, οι παρευρισκόμενοι πίνουν και 
γεύονται κεράσματα της μέρας της Αποκριάς, που 
καταναλώνονται εν όψει της Καθαράς Δευτέρας. Λαϊκές 
ορχήστρες παίζουν τοπικούς παραδοσιακούς σκοπούς και 
ακολουθεί χορός μέχρι να σβήσει η μπουμπούνα.   Στα σπίτια, οι 
νοικοκυραίοι τηρούν το έθιμο του «Χάσκαρη». Μετά το βραδινό 
φαγητό διασκεδάζουν όλοι με τις προσπάθειες που καταβάλουν 
όλα τα μέλη της οικογένειας για να «πιάσουν» με το στόμα 
ολάνοιχτο το βρασμένο αυγό που τους προσφέρεται με τη 
βοήθεια ενός ξύλινου ραβδιού και μιας κλωστής στην οποία 
δένεται το αυγό. Το νόημα αυτού του εθίμου είναι συμβολικό: Με 
το αυγό κλείνει το στόμα για την Σαρακοστιανή νηστεία – Με το 
αυγό ανοίγει ξανά τη νύχτα της Ανάστασης. 

Πηγή: www.kastoriacity.gr 

 Το κάψιμο του Τζάρου αναβιώνει στην Ξάνθη 

Ο Τζάρος ή Τζάρους  κατά τους 
κατοίκους της Ανατολικής Θράκης 
ήταν ένα κατασκευασμένο 
ανθρώπινο ομοίωμα, τοποθετημένο 
πάνω σε ένα σωρό από πουρνάρια. 
Την τελευταία Κυριακή της 
Αποκριάς καιγόταν σε κέντρο 
αλάνας, πλατείας ή σε υψώματα για 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ξάνθη
http://el.wikipedia.org/wiki/Βαλκάνια


να μην έχουν το καλοκαίρι ψύλλους. 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. 

Πηγή: www.cityofxanthi.gr 

 Ο Καλόγερος στο Καλαμπάκι Δράμας 

Το εθιμικό δρώμενο του Καλόγερου (= καλός γέρος) τελείται τη 
Δευτέρα της Τυρινής. Οι ρίζες του ανάγονται σε πανάρχαιες 
ευετηρικές  τελετές, κατά τις οποίες οι άνθρωποι ζητούσαν από τις 
ανώτερες δυνάμεις να επενεργήσουν στη βλάστηση και να 
γονιμοποιήσουν τη γη. Στις μέρες μας, το έθιμο υπενθυμίζει και 

υπογραμμίζει την εξάρτηση 
του ανθρώπου από τη φύση. 
Το έθιμο ήλθε στη Δράμα 
μαζί με τους πρόσφυγες της 
Ανατολικής Θράκης. 
Αναβιώνει από μια ομάδα 
μεταμφιεσμένων με 
επικεφαλής τον Καλόγερο. 
Επισκέπτονται τα σπίτια του 
χωριού και ύστερα πηγαίνουν 
στην πλατεία. Εκεί 
διεξάγονται διαγωνισμός 
διελκυστίνδας, εικονικό 

όργωμα και σπορά. Το δρώμενο ολοκληρώνεται με την εικονική 
νεκρανάσταση του Καλόγερου.  
Η μεταμφίεση: Ο Καλόγερος φορά δέρματα ζώων και 
μεταμφιέζεται σε ζώο. Στη μέση έχει δεμένα κουδούνια, ένα εκ 
των οποίων είναι σύμβολο γονιμότητας. Στα ρούχα των 
υπόλοιπων μελών της ομάδας κυριαρχεί το μαύρο. Φορούν 
μαύρο φέσι, καρό πουκάμισο, μαύρο γιλέκο και μαύρη 
σαλταμάρκα. Στη μέση ένα κόκκινο ζωνάρι συγκρατεί το 
πουτούρι. Οι κνήμες των ποδιών τυλίγονται με κομμάτια άσπρου 
υφάσματος, τα ποδοπάνια, και στα πόδια φορούν τα τσερβούλια. 
Η μουσική: Τα τοπικά μουσικά όργανα, η τρίχορδη θρακική λίρα, 
το μεγάλο νταβούλι (τύμπανο) και η γκάιντα συνοδεύουν το 
δρώμενο.  
Η τέλεση του δρώμενου: 

 1η φάση - οι επισκέψεις: Η ομάδα των 
μεταμφιεσμένων, συνοδευόμενη από τους μουσικούς, 
επισκέπτεται όλα τα σπίτια του χωριού. Ο Καλόγερος 
χτυπά σε κάθε σπίτι με το κουδούνι που συμβολίζει τη 
γονιμότητα, εύχεται καλοχρονιά και σχηματίζει ένα 
σταυρό στην αυλή με μια σφουγγιά. Η νοικοκυρά του 
σπιτιού ρίχνει πάνω του ένα μείγμα δημητριακών και 
οσπρίων που παράγει ο τόπος. Γέλια, φωνές, αστεϊσμοί 
και αυτοσχέδια πειραχτικά λόγια χαρακτηρίζουν την 
πρώτη φάση. 

 2η φάση - η διελκυστίνδα: Μετά τις επισκέψεις στα 
σπίτια, η ομάδα των μεταμφιεσμένων και οι κάτοικοι του 
χωριού μαζεύονται στην πλατεία. Εκεί διεξάγεται ένα 
είδος διελκυστίνδας μεταξύ των νέων και των 
μεσόκοπων, που αντιπροσωπεύουν την άνοιξη και το 
χειμώνα, αντίστοιχα. Ο αγώνας λήγει με τη νίκη των 
νέων, γεγονός που προμηνύει την καλή πορεία της 
χρονιάς. 

 3η φάση - αναπαράσταση οργώματος και σποράς: 
Πραγματοποιείται στην πλατεία και αποτελεί την κύρια 
φάση του δρώμενου. Κατά τη διάρκειά του επικρατεί 
σοβαρότητα. Τα γέλια και τα αστεία απουσιάζουν. Οι 
μεταμφιεσμένοι ζεύονται σαν δαμαλάκια και αρχίζουν το 
εικονικό όργωμα. Το άροτρο κατευθύνεται από τον 
Καλόγερο. Ακολουθεί η εικονική σπορά. Κάθε φορά 
που ρίχνεται σπόρος στη γη, ο ζευγολάτης λέει μια 
ευχή, η οποία επαναλαμβάνεται από το πλήθος. 

 4η φάση - ο εικονικός θάνατος του Καλόγερου: 
Οι μεταμφιεσμένοι προσφέρουν στον Καλόγερο τρεις 
μπουκιές φαγητό και μετά τον «σκοτώνουν». Στη 
συνέχεια, τον σέρνουν πάνω στη γη που 
προηγουμένως όργωσαν και έσπειραν. Έπειτα τον 
ραντίζουν με νερό και αυτός «επανέρχεται» στη ζωή. 
Με αυτό τον τρόπο θεωρείται ότι η άνοιξη-ζωή κερδίζει 
το χειμώνα-θάνατο. 

 5η φάση - ο χορός: Το έθιμο ολοκληρώνεται με τους 
κατοίκους του χωριού να χορεύουν σε έναν κύκλο 
πάνω στην «οργωμένη» και «σπαρμένη» γη. 

Πηγή: www.Agrotour.gr 

 Οι Μπούλες 

Οι Μπούλες είναι 
παλαιότατο αποκριάτικο 
έθιμο της Νάουσας 
Ημαθίας. Δύσκολα 
μπορούμε σήμερα να 
βρούμε τις ρίζες του, 
όπως συμβαίνει με τα 
περισσότερα από τα 
έθιμά μας. Όμως όλα τα 
στοιχεία του μας 
οδηγούν σε παλαιούς 
χρόνους. Στο 
αποκριάτικο αυτό έθιμό 
μας, έχει δοθεί πολύ 
πετυχημένα ο ορισμός χορευτικό δρώμενο, γιατί η δράση των 
ανθρώπων που συμμετέχουν στην τέλεσή του είναι δράση 
χορευτική και χωρίς αυτήν η τέλεση του εθίμου είναι αδύνατη. Τα 
κυριότερα στοιχεία του εθίμου που μας μεταφέρονται από μία 
πολύ αυστηρή προφορική παράδοση είναι: 
Η συγκρότηση του μπουλουκιού, που προϋποθέτει την αυστηρή 
αποδοχή και τήρηση ορισμένων κανόνων τέλεσης του εθίμου για 
συμμετοχή σ’ αυτό. Το φύλο των τελεστών είναι μόνο νέοι άνδρες. 
Τη γυναικεία μορφή (νύφη-μπούλα) την υποδύεται πάντα άνδρας. 
Η ένδυση, η μεταμφίεση και η συμπεριφορά των τελεστών 
διέπονται από πατροπαράδοτους κανόνες. Τα μουσικά όργανα, οι 
χοροί, το δρομολόγιο, είναι προκαθορισμένα από το τελετουργικό, 
που ακολουθείται αναλλοίωτο στο πέρασμα των χρόνων. Το 
έθιμο έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και πιθανότατα έχει 
σχέση με τελετές φυλετικής μύησης όπως η τελετή ενηλικίωσης 
κατά την οποία ο νέος, ντυμένος με γυναικεία ρούχα και 
οδηγούμενος από ανύπανδρους άντρες της φυλής, θα μυηθεί με 
τη σειρά του στα μυστικά της, θα αποβάλλει τη γυναικεία 
ενδυμασία και θα μεταμορφωθεί σε άνδρα. Σήμερα μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι στη μακραίωνη ιστορία του το έθιμο 
μεταπλάθει και παράλληλα ενσωματώνει στα επί μέρους στοιχεία 
του, την τοπική παράδοση, τους μύθους, τους θρύλους, τα 
τραγούδια και τους ηρωικούς αγώνες της Νάουσας. Οι τελεστές 
ήταν και είναι πάντα νέοι άνδρες. Ο αριθμός τους τα παλαιότερα 
χρόνια φαίνεται να ήταν από έξι μέχρι δώδεκα, ενώ σήμερα 
μπορεί να συμμετέχουν και περισσότεροι. Στο μπουλούκι, από 
πολύ παλιά έπαιρναν μέρος και μικρά αγόρια. 

Πηγή: www.infokids.gr 

 Οι Απόκριες στις Κυκλάδες 

Στην Ελλάδα το 
Καρναβάλι, οι Απόκριες ή 
Απόκρεω (περίοδος κατά 
την οποία οι Έλληνες 
«απέχουν από κρέας») 
γιορτάζονται με ομαδικές 
μασκαράτες, χορούς, 
γλέντια, και σάτιρα, έθιμα 
τα οποία διαφέρουν σε 
κάθε περιοχή. 

Στα νησιά των Κυκλάδων τα κύρια στοιχεία της Αποκριάς είναι, 
όπως παντού στη Χώρα, το κέφι, οι αστεϊσμοί και οι μεταμφιέσεις 
που δίνουν ευκαιρία για ξεφάντωμα, οινοποσία και πειράγματα. 
Στις Κυκλάδες οι εορτασμοί του Καρναβαλιού, χαρακτηριστικοί και 
ευφάνταστοι, αποτελούν την έκφραση ενός αξιόλογου και 
ιδιότυπου λαϊκού πολιτισμού με επιρροές από διάφορες 
κουλτούρες. Κατά την αποκριάτικη περίοδο στα Κυκλαδονήσια 
ιδιαίτερη θέση έχει η Πέμπτη της Κρεατινής εβδομάδας, η 
λεγόμενη «Τσικνοπέμπτη», ενώ ο παραδοσιακός εορτασμός της 
Αποκριάς κορυφώνεται την τελευταία Κυριακή, την Κυριακή της 
Τυρινής, η οποία ονομάζεται και «Τρανή Αποκριά». Οι 
συνεστιάσεις που γίνονται εκείνη την ημέρα έχουν εύθυμο 
γιορταστικό χαρακτήρα με τραγούδια χαρακτηριστικά των 
αισθημάτων που επικρατούν. 

 Στην Κίμωλο, λόγου χάριν, τραγουδούν: «Τούτες οι μέρες 
το “χουνε, τούτες οι βδομάδες, οπού “χει φίλους κράζει 
τους, οπού “χει εχθρούς καλεί τους, οπού “χει στην ξενιτιά 
στέλνει και φέρνει τους του». 



 Στην Κάτω Μεριά της Αμοργού αναβιώνει, από το 
Σύλλογο «Αρχαία Αρκεσίνη», το έθιμο του «Καπετάνιου»: 
το πρωί της Τυρινής οι νέοι του χωριού, ντυμένοι στα 
ασπρόμαυρα με βράκες με ζωνάρι στη μέση, με τραγιάσκες 
και παραδοσιακά γιλέκα διακοσμημένα χιαστί με 
χρωματιστές κορδέλες, παίρνουν τον δρόμο για την 
εκκλησία της Παναγίας την Επανοχωριανής. Οι νέοι αυτοί 
συνοδεύονται από οργανοπαίχτες που τραγουδούν 
μαντινάδες και τον «Αποκριανό»: «Πέρασαν οι αποκριές 
πάνε και οι τυρινάδες…». Η επιλογή του «Καπετάνιου» 
γίνεται από τον παπά του χωριού, ο οποίος ρίχνει ψηλά 
στον αέρα τον «γιλεό» (είδος άμφιου) και αυτός που τον 
αρπάζει γίνεται ο «Καπετάνιος». Η πεμπτουσία του εθίμου 
είναι το γεγονός ότι ο νέος που επιλέγεται ή που επεδίωκε 
να γίνει «Καπετάνιος» μπορεί να φανερώσει τον 
πραγματικό του έρωτα ή να προδώσει μια κρυφή αγάπη 
τραγουδώντας: «Δεν έχει πιο βαρύ καημό, σεβντάς που δεν 
τελειώνει σαν την αγάπη την κρυφή που δεν ξεφανερώνει». 
Το άλογο του «Καπετάνιου» στολίζεται φανταχτερά και 
ντύνεται με επίσημα ενδύματα ο συνοδός-φύλακας του 
«Καπετάνιου», ο «Μπαϊραχτάρης». Η όλη εκδήλωση 
συνοδεύεται φαγητό με ψάρι τηγανητό, από καλό κρασί και 
μαντινάδες. Μετά το φαγοπότι η πομπή ξεκινά για το χωριό, 
όπου τα νέα έχουν ήδη φτάσει από τα πιτσιρίκια που 
σπεύδουν να ανακοινώσουν το μαντάτο. Το πρώτο παιδί 
που αναγγέλλει το μαντάτο της ανάδειξης του 
«Καπετάνιου»  ανταμείβεται με το πολυπόθητο χαρτζιλίκι! 
Οι κάτοικοι  περιμένουν την πομπή στην Πορτάρα, την 
ανατολική είσοδο του οικισμού. Ο «Καπετάνιος» 
επευφημείται, αυτοσχεδιάζει στιχάκια και μαντινάδες για τις 
κοπέλες που συναντά και κερνά στα καφενεία την παρέα 
του και τους παρευρισκόμενους. Η τελευταία στάση είναι 
στην Λόζα. Εκεί ο «Μπαϊραχτάρης», κρατώντας ένα 
κοντάρι, που στην κορυφή του έχει καρφωμένο ένα καρβέλι 
ψωμί, ένα κεφάλι τυρί και ένα κομμάτι μπακαλιάρο, 
περιφέρει τον έφιππο Καπετάνιο τρεις φορές στην πλατεία. 
Η σημαντική στιγμή είναι όταν ο Καπετάνιος φανερώνει τον 
κρυφό του έρωτα προσκαλώντας μια από τις κοπέλες του 
χωριού να γίνει «Καπετάνισσα» στην οποία απαγγέλει ένα 
στιχάκι και της παραχωρεί τον πρώτο χορό. Ο Καπετάνιος 
και η παρέα του συνεχίζουν το γλέντι στα στέκια του χωριού 
με χορό και τραγούδι μέχρι το πρωί: «Ήρθε κι Άγια 
Σαρακοστή με τις εφτά βδομάδες…». 

 Το τελευταίο Σάββατο και την τελευταία Κυριακή της 
Αποκριάς στην Χώρα της Άνδρου, στην πλατεία 
Γηροκομείου, γίνεται παρέλαση σε άρματα ομάδων 
μεταμφιεσμένων με βεγγαλικά και χορό. 

 Στην Κέα οργανώνονται χοροί μεταμφιεσμένων, 
αποκριάτικα παιχνίδια και παραστάσεις κλόουν για μικρούς 
και μεγάλους. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στην Ιουλίδα 
την τελευταία Αποκριά με τη μεγάλη παρέλαση του 
Καρνάβαλου με συμμετοχή ομάδων μεταμφιεσμένων και 
παρουσίαση θεατρικών δρώμενων τα οποία σατιρίζουν 
σκηνές της καθημερινότητας. Η εκδήλωση εξελίσσεται σε 
ξέφρενο πανηγύρι όπου προσφέρονται από το Δήμο κρασί, 
σουβλάκια και ρυζόγαλα με λεμόνι. 

 Στα χωριά της Νάξου επιβιώνουν ακόμη πανάρχαια 
στοιχεία της Διονυσιακής λατρείας. Την «Κρεατινή» Κυριακή 
εμφανίζονται στους δρόμους οι «Κουδουνάτοι», νέοι με 
προσωπίδες, οι οποίοι φορούν κάπα με κουκούλα, έχουν 
μια σειρά από κρεμασμένα κουδούνια γύρω από τη μέση 
και από το στήθος, χορεύουν προκαλώντας ένα πολύ 
χαρακτηριστικό έντονο θόρυβο και οι ντόπιοι τους κερνούν 
αυγά. Την Καθαρά Δευτέρα βγαίνουν στους δρόμους οι  
«φουστανελλάτοι», νέοι χωρίς προσωπίδες και γιορτινά 
στολισμένοι οι οποίοι παίζουν  βιολί. 

 Στην Σαντορίνη στην κεντρική πλατεία των Φηρών, την 
τελευταία Κυριακή των Αποκριών ο Δήμος Θήρας 
οργανώνει Καρναβάλι στο οποίο συμμετέχουν όλα τα 
σχολεία του νησιού. 

 Στη Σέριφο την Κυριακή της Τυρινής γίνεται το αποκριάτικο 
έθιμο της «Καπεταναίας» αντίστοιχο εκείνου του 
«Καπετάνιου» της Αμοργού. 

 Η Σίφνος μένει πιστή στις παραδόσεις και διατηρεί με πολύ 
έμπνευση και χιούμορ τα έθιμα των αποκριάτικων χορών με 
τις «Καμηλωσίες», δηλαδή μασκαράδες οι οποίοι  στην 
σιφνέικη διάλεκτο λέγονται «Καμήλες». Εδώ οι 
πρωταγωνιστές είναι το σιφνέικο «τακίμι», μουσικό ζευγάρι 
όπου το βιολί συνοδεύει το λαγούτο και το πλούσιο φαγητό 
στις λεγόμενες «τραπέζες». Πολλοί από τους αποκριάτικους 
χορούς, όπως εκείνος του «Κυρ- Βοριά», ανάγονται στους 

Προχριστιανικούς Χρόνους, όταν οι άνθρωποι 
επηρεασμένοι, από τις παγανιστικές δοξασίες, συνήθιζαν 
να εξευμενίζουν τα στοιχεία της φύσης που τους 
ταλαιπωρούσαν. Ο χορός του «Κυρ-Βοριά», αφιερωμένος 
στον άνεμο, γίνεται στο προαύλιο της Παναγιάς της Κόγχης 
στον Αρτεμώνα. Ο παπάς σέρνει τον χορό και 
ακολουθούσαν μεταμφιεσμένοι οι κάτοικοι του νησιού. Κατά 
την διάρκεια της εκδήλωσης  ακούγονται διάφορα στιχάκια 
και ποιήματα ενώ οι παραβρισκόμενοι απολαμβάνουν, με 
άφθονο κρασί, την παραδοσιακή ρεβιθάδα, κρέας με 
μακαρόνια ή πατάτες, βακαλάο με πατάτες σαλάτα 
ακούγοντας παραδοσιακή μουσική από βιολί και λαούτο. 

 Στην Σύρο, το Καρναβάλι του Δήμου Άνω Σύρου, με 
αναβίωση παραδοσιακών εθίμων στα σοκάκια του 
μεσαιωνικού οικισμού, είναι μια από τις σημαντικότερες 
εκδηλώσεις του νησιού με μασκαράδες, τα περίφημα 
«ζεϊμπέκια», χορούς και ζωηρά και εύθυμα αποκριάτικα  
ακούσματα από παραδοσιακά λαϊκά όργανα. Την Καθαρή 
Δευτέρα, στο χωριό Γαλησσά του Δήμου Άνω Σύρου 
επίσης, γιορτάζονται τα «Κούλουμα» με πέταγμα του 
χαρταετού, σαρακοστιανά εδέσματα και μουσική από 
τοπική λαϊκή ορχήστρα. 

 Την Τσικνοπέμπτη στην Τήνο, στο καφενείο του χωριού 
Τριαντάρος, αναβιώνει το έθιμο του «Αποκριάτικου Χορού» 
και του «Αλφαβηταριού της Αγάπης» όπου οι χορευτές, σε 
κυκλική διάταξη, τραγουδούν εκ περιτροπής στίχους 
περιπαιχτικούς ακολουθώντας, σύμφωνα με το πρώτο 
γράμμα κάθε στίχου, τη σειρά της αλφαβήτου. Η εκδήλωση 
συνοδεύεται από κεράσματα με τοπικά εδέσματα  και 
γλυκίσματα. Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς στο χωριό 
Φαλατάδος γίνεται Καρναβάλι με διαφορετικό θέμα κάθε 
χρονιά, όπου προσφέρονται μεζέδες και οι 
παρευρισκόμενοι χορεύουν με τη συνοδεία τσαμπούνας, 
βιολιού και κιθάρας. Την ίδια μέρα, στο χωριό Αγάπη, 
γιορτάζουν το έθιμο του «Μακαρονά». Οι κάτοικοι 
περιφέρουν, μοιρολογώντας, στους δρόμους του χωριού 
ένα ομοίωμα ανθρώπου από άχυρο για να το κάψουν 
τελικά στην κεντρική πλατεία. Κατόπιν οι κάτοικοι και οι 
επισκέπτες συγκεντρώνονται στην ενοριακή αίθουσα για να 
φάνε την παραδοσιακή μακαρονάδα. 

Πηγή: www.ekyklades.gr 
 Πηγή: www.wikipedia.org 

 

Πατρινό Καρναβάλι 

Οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο ότι αφετηρία του 

Πατρινού Καρναβαλιού υπήρξε ο πρώτος αποκριάτικος χορός 

μετά την απελευθέρωση, που δόθηκε το 1829 στην οικία του 

εμπόρου Μωρέττη. Όμως το καρναβάλι, όπως και οι 

περισσότερες αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Μεσόγειο και τα 

Βαλκάνια συνδέονται με αρχαίες παγανιστικές εκδηλώσεις και 

ιεροτελεστίες, όπως αυτές προς τιμή του Διονύσου. Μέσα στην 

καρδιά του χειμώνα, οι πιστοί με ειδικές γιορτές επικαλούνται τη 

θεότητα, η οποία ξαναγεννιέται για να φέρει και πάλι την Άνοιξη. 

Για να γυρίσουμε στη σύγχρονη περίοδο, ρόλο στην δημιουργία 

του Πατρινού Καρναβαλιού φέρονται να είχαν και οι γαλλικές 

δυνάμεις του στρατηγού  Μαιζών,  οι οποίες στάθμευαν στην 

πόλη μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Θεωρείται 

δηλαδή ότι μετέφεραν τα αποκριάτικα έθιμα της πατρίδας τους και 

τον καρναβαλικό τρόπο διασκέδασης τον οποίο προσέλαβαν οι 

ντόπιοι. Καθοριστική συνεισφορά στην εξέλιξη του θεσμού 

θεωρείται πως είχαν οι Επτανήσιοι, οι οποίοι συνέρρευσαν στην 

Πάτρα μετά την ένωση των Ιονίων  Νησιών με την Ελλάδα 

το 1864. Πιστεύεται ότι με το κέφι τους, την ευρηματική τους 

διάθεση και τη ζωντάνια τους οι νησιώτες έδωσαν άλλο χρώμα 

στις αποκριάτικες διασκεδάσεις στην Πάτρα, που λάμβαναν τότε 

χώρα σε ταβέρνες και καφενεία. Επιπλέον, η ίδια η θέση της 

πόλης με την αυξανόμενη ακμή του λιμανιού της και τις συχνές 

επαφές με τη Δύση και ιδίως με την Ιταλία, με τα περίφημα 

καρναβάλια της όπως αυτό της Βενετίας συνέβαλαν με τα χρόνια 

http://www.ekyklades.gr/


στη διαμόρφωση του καρναβαλιού ώστε ακόμα και σήμερα να 

διαθέτει αρκετά μεσογειακά και δυτικότροπα χαρακτηριστικά. Στη 

συνέχεια και ως συνέπεια της ευμάρειας της πόλης στα τέλη του 

19ου αιώνα οι καρναβαλικές εκδηλώσεις παίρνουν πιο σταθερά 

χαρακτηριστικά. Η εμφάνιση των πρώτων καρναβαλικών 

αρμάτων τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του 1870. Αξίζει να 

σημειωθεί πως τα άρματα τότε ήταν αποκλειστικά κατασκευές 

ιδιωτών, μόνο αργότερα ανέλαβε ο Δήμος Πατρέων  έναν μεγάλο 

αριθμό κατασκευών. Στην ίδια δεκαετία, το 1872 οικοδομείται με 

συνεισφορές πλούσιων σταφιδεμπόρων το Θέατρο 

"Απόλλων" και φιλοξενεί αποκριάτικους χορούς, όπως ακριβώς 

και σήμερα, που συνεχίζει να έχει κεντρικό ρόλο στις 

καρναβαλικές εκδηλώσεις. Το 1880 την ημέρα του Αγίου 

Αντωνίου κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες μπούλες (ομάδες 

μεταμφιεσμένων που τριγυρίζουν στις γειτονιές και με 

χιουμοριστική διάθεση κάνουν πλάκα σε φίλους, γνωστούς αλλά 

και άγνωστους). Το έθιμο αυτό τείνει στις μέρες μας να εκλείψει. 

Όπως μαρτυρεί ο ιστορικός του Πατρινού Καρναβαλιού Νίκος 

Πολίτης την εποχή της Μπελ Επόκ διοργανώνονται ωραία 

καρναβάλια όπως τις χρονιές 1900, 1907, 1909 με τη συμμετοχή 

για πρώτη φορά ατόμων κάθε κοινωνικής τάξης και καταγωγής. 

Την εποχή εκείνη τοποθετείται και η εμφάνιση του εθίμου του 

αυγοπολέμου με κέρινα αυγά γεμάτα κομφετί (κατασκευασμένα 

σε ειδικές μηχανές) τα οποία έριχναν οι καρναβαλιστές από τα 

μπαλκόνια. Αν και το έθιμο αυτό έχει εξαφανιστεί σήμερα, 

θεωρείται πως αποτελεί πρόδρομο του σοκολατοπολέμου. Την 

αμέσως επόμενη δεκαετία τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά για το 

καρναβάλι, οι συνεχείς πόλεμοι και συγκρούσεις (Βαλκανικοί 

πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνικός Διχασμός, 

Μικρασιατική εκστρατεία) στέλνουν τους άνδρες στο μέτωπο και 

φέρνουν στην πόλη οικονομική στενότητα και δυστυχία. Στα 

πρώτα μεταπολεμικά χρόνια η κατάσταση δεν βελτιώνεται 

αισθητά, μόνο σποραδικές εκδηλώσεις μαρτυρούν την έλευση του 

Καρναβαλιού. Προφανή εξαίρεση αποτελούν τα εντυπωσιακότατα 

και ωραιότατα καρναβάλια των ετών 1938 και 1939. Ο Β΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος και ο συνακόλουθος εμφύλιος θα φέρουν 

μια δεκαετή αναγκαστική διακοπή. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 γίνονται οι πρώτες διστακτικές 
σκέψεις για αναβίωση του καρναβαλιού. Οι πλέον απαισιόδοξοι 
προεξοφλούν την αποτυχία: "τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά". Κι 
όμως το καρναβάλι ξαναγεννιέται. Οι πρωτοπόροι μουσικοί όμιλοι 
"Ορφέας" και "Πατραϊκή Μαντολινάτα" έχουν τα ηνία της 
προσπάθειας. Το πατρινό καρναβάλι επιστρέφει στις ζωές των 
πατρινών αλλά και όλων των Ελλήνων, ιδίως όμως όσων είχαν 
την οικονομική δυνατότητα (κυρίως εύποροι Αθηναίοι) να 
ταξιδέψουν στην Πάτρα για να συμμετάσχουν στο καρναβάλι, 
όπως και στα περίφημα  μπουρμπούλια. Την ίδια περίοδο ο 
κινηματογραφικός φακός αποτυπώνει στιγμιότυπα του 
καρναβαλιού σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ακόμα 
πιο ιστορικές σκηνές βέβαια υπάρχουν και σε ιστορικά 
προπολεμικά επίκαιρα.  

To 1956 το καρναβάλι γίνεται στόχος επιθέσεων χριστιανικών και 
άλλων ηθικιστικών οργανώσεων, που παραπληροφορημένες 
καταφθάνουν στην Πάτρα από άλλες περιοχές της Ελλάδας 
μεσούντος του καρναβαλιού για να καταγγείλουν όργια, 
διαφθορά, "Σόδομα και Γόμορρα" αλλά εμποδίζονται από την 
αστυνομία. Οι εντελώς ανυπόστατες κατηγορίες συναντούν την 
αδιαφορία ή την ενόχληση των Πατρινών και των επισκεπτών του 
καρναβαλιού. Είναι χαρακτηριστικό πως η τοπική εκκλησία δεν 
συμμερίζεται τις απόψεις των ταραξιών, αφού γνωρίζει πως το 
καρναβάλι είναι μια εντελώς αθώα ψυχαγωγική εκδήλωση. 
Ακόμα, την ίδια εποχή σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται 
άνωθεν λογοκρισία σε ορισμένες καρναβαλικές κατασκευές των 
οποίων το καυστικό πνεύμα έθιγε τα κακώς κείμενα. Τέλος το 
1964 χρονιά θανάτου του βασιλιά Παύλου το Καρναβάλι θα 
ματαιωθεί. 

Οι λιγοστές παραφωνίες με κανέναν τρόπο δεν σκιάζουν τη 
μεγαλοπρέπεια του καρναβαλιού το οποίο γνωρίζει πια μέγιστη 
πανελλαδική καταξίωση ενώ προσελκύει και το βλέμμα 
ορισμένων διεθνών ΜΜΕ. Το 1966 το καρναβάλι τίθεται σε νέες 
βάσεις. Ο δημοσιογράφος Νίκος Μαστοράκης φέρνει στην Πάτρα 
το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού στο οποίο παίρνουν μέρος 
94 Πατρινοί και επισκέπτες με τα αυτοκίνητα τους. Πρώτη 

νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα ενός φίλου του καρναβαλιού από 
τη Θεσσαλονίκη, του Άλκη Στέα ο οποίος θα δεχτεί να 
παρουσιάσει το παιχνίδι την επόμενη χρονιά. Έτσι, ο αείμνηστος 
πια Στέας γίνεται για δεκαετίες ο θρυλικός παρουσιαστής του 
καρναβαλιού το οποίο μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι από τις 
τηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ. Εκφράσεις του όπως "η 
καρναβαλούπολη της Ελλάδας", για την Πάτρα και "συνεχίστε να 
χορεύετε" προς τους καρναβαλιστές θα μείνουν ιστορικές. Το 
1974 ξεκινά η σύγχρονη φάση του καρναβαλιού, οι 
καρναβαλιστές πείθονται να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους 
και να παρελάσουν πεζή στους δρόμους (ως τότε μόνο τα άρματα 
παρήλαυναν). Το θέαμα κορυφώνεται, το καρναβάλι γιγαντώνεται 
και η Πάτρα κατακλύζεται από εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. 

Διοργανωτής: Ο τζίτζικας,  
έμβλημα του Πατρινού 
Καρναβαλιού 1997 Ψυχή του 
καρναβαλιού αποτελούν οι 
δεκάδες χιλιάδες καρναβαλιστές 
Πατρινές, Πατρινοί, επισκέπτες 
και φίλοι του Πατρινού 
Καρναβαλιού άνθρωποι κάθε 
ηλικίας οι οποίοι συμμετέχουν 
αυθόρμητα στις καρναβαλικές 
εκδηλώσεις τόσο στις επίσημες 
όσο και σε εκατοντάδες άλλες 
ανεπίσημες όπως αποκριάτικοι χοροί, μπαλ μασκέ και γλέντια σε 
σπίτια, γειτονιές, κλάμπ, καφέ, εστιατόρια κτλ. Ωστόσο, τις 
τελευταίες δεκαετίες ένα μεγάλο μέρος της διοργάνωσης 
αναλαμβάνει σταθερά ο Δήμος Πατρέων μέσω της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας (ΔΕΠΑΠ) η οποία 
εποπτεύει και το καρναβαλικό εργαστήρι, μοναδικό χώρο στην 
Ελλάδα όπου κατασκευάζονται τα μεγαλειώδη άρματα του 
βασιλιά Καρνάβαλου και της συνοδείας του καθώς και άλλες 
κατασκευές που κοσμούν την πόλη στη διάρκεια της Αποκριάς. 
Το καρναβάλι ενίοτε λαμβάνει την οικονομική στήριξη του ΥΠΠΟ 
και άλλων φορέων. Όμως η επίσημη στήριξη είτε δημοτική είτε 
κρατική ήρθε να ενισχύσει έναν πατροπαράδοτο θεσμό και όχι να 
δημιουργήσει κάτι εκ του μη όντος όπως συμβαίνει με τις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις άλλων ελληνικών δήμων.  
 

Τελετή Έναρξης: Στις 17 Ιανουαρίου κάθε χρόνο, κάνει την 
εμφάνισή του στους δρόμους της Πάτρας ο τελάλης του Πατρινού 
Καρναβαλιού, τα τελευταία χρόνια μια ειδική κατασκευή με τη 
μορφή μουσικού άρματος. Ο τελάλης αναγγέλλει με κάθε 
καρναβαλική επισημότητα την έναρξη του Καρναβαλιού με ένα 
σκωπτικό μήνυμά του και καλεί τους Πατρινούς να 
συγκεντρωθούν το βράδυ της ίδιας μέρας στην Τελετή Έναρξης, 
στην κεντρική πλατεία της πόλης, την Πλατεία Γεωργίου. Εκεί 
κατά τη διάρκεια μιας φαντασμαγορικής γιορτής με στοιχεία 
έκπληξης, μιας και το περιεχόμενό της κρατιέται μυστικό ως την 
τελευταία στιγμή, κηρύσσεται η έναρξη του Πατρινού καρναβαλιού 
από τον Δήμαρχο Πατρέων από τον εξώστη του Δημοτικού 
Θεάτρου Απόλλων. 

Τσικνοπέμπτη: Η γιορτή της Τσικνοπέμπτης έχει ιδιαίτερο 
χρώμα στην Πάτρα εξαιτίας και της επιρροής του καρναβαλιού. 
Την ημέρα εκείνη εκατοντάδες Πατρινοί στήνουν ψησταριές σε 
κάθε σημείο της πόλης. Όμως επίκεντρο των εκδηλώσεων 
αποτελεί η Άνω Πόλη, η παλιά συνοικία Τάσι και κυρίως η οδός 
Γερμανού και οι δρόμοι γύρω από αυτή. Λαϊκά και καρναβαλικά 
δρώμενα, μουσικές κομπανίες συμπληρώνουν τη βραδιά της 
άφθονης κατανάλωσης ψητού κρέατος και οινοποσίας. Άλλοτε 
εκείνες της ημέρες πριν την Αποκριά στην Πάτρα αναβίωνε μια 
χαρακτηριστική παράδοση, "ο γάμος της Γιαννούλας της 
κουλουρούς". Η Γιαννούλα ήταν υπαρκτό πρόσωπο, επρόκειτο 
για μια φτωχή γυναίκα της Άνω πόλης που έζησε στην περίοδο 
πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και κύρια δραστηριότητά της ήταν 
η πώληση κουλουριών που της εξασφάλιζε τα προς το ζην. 
Ορισμένοι Πατρινοί εκμεταλλευόμενοι την αφέλειά της και το 
ευφάνταστο του χαρακτήρα της, της έταζαν πως θα την 
παντρέψουν με τον πρόεδρο της Αμερικής Ουίλσον. Η σχετική 
φάρσα περιλάμβανε άφιξη του Ουίλσον με πλοίο στο λιμάνι και 
άνοδό του στην Άνω πόλη όπου θα τελούνταν και ο γάμος με τη 
Γιαννούλα. Η εύπιστη κουλουρού υποδεχόταν τον υποτιθέμενο 
Ουίλσον, Ιούλσο όπως τον πρόφερε η ίδια, και που φρόντιζαν 
πάντα να τον ντύνουν με φράκο και ημίψηλο, αλλά ώσπου να 
αντιληφθεί την ειρωνεία της στιγμής, το πλήθος των 
συγκεντρωμένων για το γάμο είχε διασκεδάσει με την ψυχή του. 
Το θέαμα επαναλήφθηκε αρκετές χρονιές. 
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Καρναβάλι των Μικρών  

Οι μικροί εν δράσει: Σημαντική καινοτομία της τελευταίας 
δεκαετίας -με ρίζες όμως στο baby rally που πρωτοδιοργανώθηκε 
το 1968- και πανευρωπαϊκή αποκλειστικότητα του Πατρινού 
Καρναβαλιού αποτελεί το Καρναβάλι των Μικρών που 
κορυφώνεται με την Μεγάλη Παρέλαση των Μικρών κάθε Κυριακή 
του Ασώτου. Εκείνη την ημέρα χιλιάδες μικροί καρναβαλιστές από 
την Πάτρα, τη Δυτική Ελλάδα αλλά και από όλη την Ελλάδα 
παρελαύνουν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας σε ομάδες 
ανάλογα με το νηπιαγωγείο, το σχολείο τους, το φροντιστήριό 
τους, τη σχολή χορού τους. Μαζορέτες και η νεανική μπάντα του 
Δήμου συνοδεύουν τα παιδιά. Με την πάροδο των χρόνων το 
Καρναβάλι των Μικρών ακολουθεί τη δική του επιτυχημένη 
πορεία συναγωνιζόμενο επάξια εκείνο των μεγάλων. Ειδικά 
τραγούδια γράφονται γι αυτό, διεξάγονται ειδικοί διαγωνισμοί και 
παιχνίδια, ενώ το Καρναβαλικό Συνεργείο του Δήμου 
κατασκευάζει ειδικά άρματα εμπνευσμένα από δημοφιλή 
παραμύθια. Στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στήνεται συνήθως η 
καρναβαλούπολη, ογκώδεις χαρούμενες κατασκευές 
καρναβαλικού χαρακτήρα με τις οποίες μπορούν να παίξουν τα 
παιδιά. Αξιοσημείωτο είναι πως το καρναβάλι των Μικρών 
διεξάγεται σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τα παιδιά καθώς 
παρελαύνουν μαζί τους και οι δάσκαλοι, επιβλέποντες και οι 
κηδεμόνες τους. Το καρναβάλι των μικρών αποτελεί βασικό 
στοιχείο της καρναβαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών και 
"φυτώριο" καρναβαλιστών. 

Παιχνίδι Κρυμμένου θησαυρού 

Ομάδα Κρυμμένου 
Θησαυρού: 
 Οι ομάδες του 
Κρυμένου Θησαυρού 
συγκροτούνται είτε από 
μόνιμες συντροφιές 
καρναβαλιστών είτε από 
παρέες στα γυμνάσια και 
τα λύκεια της πόλης, 
συνάδελφους στη 
δουλειά ή γνωστούς στη 
γειτονιά. Έχουν ένα όνομα ως ομάδα και ένα θέμα - που δίνει και 
το όνομα κάθε χρονιάς- για τη μεταμφίεσή τους. Ανάλογα με την 
καρναβαλική θητεία- παιδεία των μελών και τον χρόνο που 
διαθέτουν προσανατολίζονται είτε μόνο στη συμμετοχή στις 
παρελάσεις είτε και στη συμμετοχή στα παιχνίδια και τους 
διαγωνισμούς του κρυμμένου θησαυρού. Αυτά τα παιχνίδια 
περιλαμβάνουν ερωτήσεις από ιστορία, φιλολογία, μαθηματικά ή 
από πρακτικές γνώσεις, ασκήσεις πλοήγησης μέσα από 
κρυμμένα ενδεικτικά στοιχεία διασκορπισμένα σε ολόκληρη την 
πόλη, καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς ζωγραφικής, παντομίμας, 
θεατρικών στιγμιότυπων κι ό,τι άλλο βάλουν στο μυαλό τους οι 
διοργανωτές του παιχνιδιού. Οι επιδόσεις των ομάδων στις 
διάφορες φάσεις του παιχνιδιού βαθμολογούνται κι έτσι 
αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής. Αρκετές ομάδες διατηρούν 
γραφεία και λέσχες στη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου, 
πολλές διοργανώνουν πάρτυ και χορούς ή και δημόσιες 
εκδηλώσεις σε δρόμους και πλατείες. Μερικές μετέχουν στη 
παρέλαση έχοντας κατασκευάσει και καρναβαλικό άρμα σχετικό 
με το θέμα της μεταμφίεσής τους. Ο αριθμός των μελών μιας 
ομάδας κυμαίνεται από 50 άτομα έως 300, συχνά και 
περισσότερα. Στο καρναβάλι του 2006 πήραν μέρος 239 ομάδες. 
Τα τελευταία χρόνια στα μέλη τους περιλαμβάνονται κι άτομα από 
άλλες πόλεις που θέλουν όχι απλά να παρακολουθήσουν το 
πατρινό καρναβάλι άλλα και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις 
του.  

Μπουρμπούλια -Οι ντάμες 

Παραδοσιακό, αποκλειστικά πατρινό, έθιμο. Απογευματινοί χοροί 
στους οποίους οι ντάμες προσέρχονται ελεύθερα, χωρίς εισιτήριο 
και χωρίς συνοδό αλλά με μαύρο φαρδύ και μακρύ ντόμινο και 

μάσκα ώστε να μην 
αναγνωρίζονται και έχουν 
την πρωτοβουλία στην 
εκλογή καβαλιέρου στο 
χορό. Στα χρόνια που οι 
σχέσεις των δύο φύλων 
ήταν υπό αυστηρή 
επιτήρηση το μπουρμπούλι 
ήταν μια ετήσια απόδραση 
και τόπος πραγματικών 

αλλά και φανταστικών ερωτικών 
περιπετειών. Γίνονται και σήμερα για 
να διατηρείται η παράδοση. 

 

 

 

Νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση 

Χορός......και Γέλια Λέγεται και 
ποδαράτη επειδή δεν 
συμμετέχουν άρματα αλλά μόνο οι 
ομάδες του κρυμμένου θησαυρού. 
Η νύχτα, οι φωτισμοί, η γρήγορη 
ροή, τα χρώματα και το κέφι 
συνδυάζονται δίνοντας ένα 
φαντασμαγορικό θέαμα. 

Μεγάλη Παρέλαση 

Τα άρματα Τα πληρώματα 
Η κορυφαία εκδήλωση του 
Πατρινού Καρναβαλιού. 
Προηγούνται τα 
καρναβαλικά άρματα του 
Δήμου κι ακολουθούν χωρίς 
τελειωμό οι ομάδες του 
κρυμμένου θησαυρού. Παρά 
την ικανοποιητική ροή που 
επιτυγχάνεται η παρέλαση, 
λόγω του μεγάλου αριθμού 
των συμμετεχόντων ( 35-
40.000 τα τελευταία χρόνια), 
διαρκεί αρκετές ώρες. 
Διασχίζει την πόλη, 
παρακολουθείται από δεκάδες 
χιλιάδες θεατές στα 
πεζοδρόμια, τα μπαλκόνια 
των σπιτιών και τις κερκίδες 
και μεταδίδεται τηλεοπτικά, 
όπως κι αυτή του Σαββάτου, 
από το εθνικό δίκτυο. 
 
 
Τελετή Λήξης 
Η καύση....στο λιμάνι 
Διεύρυνση της παραδοσιακής καύσης του άρματος του 
Καρνάβαλου με συναυλίες, χορούς, αποχαιρετισμό στο 
καρναβάλι που τέλειωσε, αναγγελίες για το επόμενο και πολλά- 
πολλά πυροτεχνήματα, γίνεται στο λιμάνι το βράδυ της Κυριακής 
και μεταδίδεται, επίσης, τηλεοπτικά. 
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Συντακτική ομάδα: 

1. Δημήτρης Α. 
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4.  Βασιλική Κ. 

5. Κλάιντι Κ. 

6. Μαρία Μπ. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

Ψηφιακή επιμέλεια:    Παρασκευή Τάσση 
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