
                                                                                                                       ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

                                                                                                                           ΣΤ΄1 

                                                                                                                          3
Ο
 Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

                                                                                                                     2
Ο
 ΦΥΛΛΟ/ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

 

 

…γράφουν για σας 

 

 

 



2 
 

 

 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ  ΣΤ΄1 ΤΑΞΗΣ
1
 

 

Ανδρεάδη Έφη 

Ανωγιάτη Κωνσταντίνα 

Ασπρογέρακα Δήμητρα 

Βαλάρη Ιωάννα 

Βερυκίου Μαριάννα 

Γιαννούλης Μάριος 

Γκανάλας Παναγιώτης 

Ζαφείρης Σωτήρης 

Ζιώγκας Χρήστος 

Κανιώρη Φωτεινή 

Κάτση Σπύρο 

Κλοντζάρης Δημήτρης 

Κοβατσάι Αρμάντο 

Κολέ Θεοδώρα 

Μαλέσκος Άκης 

Μίτα Ειρήνη 

Μπακάλη Εύα 

Μπακάλης Άγγελος 

Μπάκας Νίκος 

Μπε ϊ ντάρης Κωνσταντίνος 

Μπούση Μαρίσα 

Ναστούλη Μυρτώ 

Η δασκάλα της τάξης: Ελένη Κεχαγιά. 

Καλή διασκέδαση!!! 
  

                                                           
1 ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΊΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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Γεια σας!!!!  

Είμαστε και πάλι μαζί σας, εμείς οι «γνωστοί άγνωστοι», τα 

παιδιά του ΣΤ΄1 τμήματος του 3
ου

 Δ.Σ. Πρέβεζας.  

Στο φύλλο αυτό θα σας δώσουμε πληροφορίες για έθιμα αλλά 

και τον τρόπο με τον οποίον γιορτάζονται οι Αποκριές στην 

πόλη μας, την Πρέβεζα, σε άλλες μεγάλες πόλεις της πατρίδας 

μας, αλλά και σε χώρες του Κόσμου. Φυσικά δεν θα λείψουν και οι σελίδες γέλιου 

και σπαζοκεφαλιάσματος!!! 

Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ως εργαλείο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η 

προηγούμενη, και πρώτη, προσπάθειά μας στέφτηκε με επιτυχία. Γι’ αυτό, 

αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο. Εκτός των άλλων είναι και ένας 

τρόπος να αποκτήσουμε ευχέρεια στην χρήση του υπολογιστή αλλά και στην 

άντληση και αξιολόγηση πληροφοριών από το διαδίκτυο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι 

θα είμαστε μαζί σας και στη συνέχεια, φροντίζοντας για την ενημέρωσή σας! 

 

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση!! 

Οι μαθητές του ΣΤ΄ 1 
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Η ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

Μάθετε  για τις ρίζες αυτής της παράδοσης! 
 

"Οι τελευταίες ημέρες της Αποκριάς θα βρουν τους 

περισσότερους από εμάς να γιορτάζουμε σε κάποιο από 

τα Καρναβάλια της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Ποιες 

είναι οι ρίζες όμως αυτής της γιορτής και ποια τα έθιμα 

της;" 

Η αποκριά, έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, 

καθώς μεταμφιέσεις εμφανίζονται γύρω στο 2000 π.Χ. 

στην Ασία, και συγκεκριμένα στη Μεσοποταμία και τη 

Βαβυλώνα. "Η δούλα ντύνεται κυρά και ο υπηρέτης 

αφέντης". 

Στον Ελλαδικό χώρο εξαπλώνεται η Διονυσιακή 

λατρεία με τους Στατύρους. Από την Αρχαϊκή εποχή και 

μετά, με διάφορες γιορτές όπως τα Βάκχεια, Κώμοι, Λήναια, Ανθεστήρια. Κάποια στοιχεία 

τους, τα συναντούμε και σήμερα όπως οι μεταμφιέσεις, οι χοροί, η οινοποσία, και η 

ευθυμία. 

Αργότερα, κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους οργανώνονταν γιορτές προς τιμή του 

Βάκχου, του Κρόνου, τα Λουπερκάλια και τα Σατουρνάλια. Πρόκειται για συνδυασμό της 

λατρείας Θεών και της ανάγκης για ψυχαγωγία. 

Στη Βυζαντινή εποχή εμφανίζονται οι καλένδες με γιορτές και μεταμφιέσεις, που 

φτάνουν μέχρι και την μεταμφίεση στρατιωτών σε γυναίκες. 

Στη Νεώτερη Ελλάδα, κυριαρχούν οι μεταμφιέσεις και η προσωπιδογραφία, κυρίως 

στη Βόρειο Ελλάδα. "Αι Απόκρεω πανηγυρίζονται πανδήμως και μεγαλοπρεπώς" και 

συνδέονται άμεσα με τις Βυζαντινές Καλένδες. 

Οι εορτασμοί αυτοί, πέρασαν από πολιτισμό σε πολιτισμό δεχόμενοι επιρροές από 

διάφορες κουλτούρες. 

Κύρια στοιχεία της Αποκριάς, είναι το κέφι, η ευτυχία, οι αστεϊσμοί και προπαντός 

οι μεταμφιέσεις. Στοιχεία που της δίνουν έναν εντελώς ιδιαίτερο τόνο και τη διαφοροποιούν 

ουσιαστικά από τις άλλες μέρες του χρόνου. 

Ο παραδοσιακός εορτασμός της Αποκριάς κορυφώνεται την τελευταία Κυριακή, την 

Κυριακή της Τυρινής, που λέγεται και Τρανή Αποκριά. «Τσι Μεγάλες Αποκρές 

κουζουλαίνονται (τρελαίνονται, ξεφαντώνουν) και οι γρες», λέγουν επιγραμματικά στην 

Κρήτη. 

Οι συνεστιάσεις που γίνονται και άλλες μέρες μεταξύ συγγενών και φίλων, στο 

δείπνο της βραδιάς αυτής, παίρνουν εντονότερο χαρακτήρα. Τα τραγούδια που λέγονται 

είναι χαρακτηριστικά των αισθημάτων που επικρατούν. 

Σάτυροι: τούς συναντούμε στη 

διονυσιακή λατρεία 
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Όπως λένε στην Κίμωλο: «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». 

 

Έθιμα της Αποκριάς στην Ελλάδα 

 

Η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, δηλαδή η Κυριακή της Τυροφάγου, είναι 

συνδεδεμένη και με διάφορες προλήψεις όπως ότι κατά τη διάρκειά της δεν πρέπει κανείς 

να λούζει τα μαλλιά του, γιατί θα ασπρίσουν ή ότι δεν πρέπει κανείς να παντρεύεται γιατί 

το ζευγάρι δεν θα περάσει καλά. 

Ιδιαίτερη θέση στην αποκριάτικη περίοδο έχει η Πέμπτη της Κρεατινής εβδομάδας, 

η λεγόμενη Τσικνοπέμπτη, γιατί την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας, ενώ 

παλιότερα έλιωναν το λίπος από τα χοιρινά και η τσίκνα ήταν διάχυτη παντού. 

Την «Κυριακή της Απόκρεω» στο νομό Πέλλας, οι νοικοκυρές έσφαζαν έναν 

πετεινό, τον οποίο μαγείρευαν με ρύζι και έπειτα έτρωγε όλη η οικογένεια. Την ίδια ημέρα 

έφτιαχναν πίτα μόνο με φύλλα. Έπειτα άρχιζε η νηστεία «από κρέας». Κρέας έτρωγαν ξανά 

την ημέρα του Πάσχα. 

Η εβδομάδα μετά την Κυριακή της Αποκριάς μέχρι την «Κυριακή της Τυροφάγου» 

λεγόταν «άσπρη εβδομάδα», γιατί υπήρχε η συνήθεια να τρώνε γαλακτοκομικά προϊόντα 

και αυγά. Οι γυναίκες δεν λούζονταν τη βδομάδα αυτή, για να μην ασπρίσουν τα μαλλιά 

τους, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. 

Την Κυριακή της Τυροφάγου έβγαζαν όργανα στην πλατεία του χωριού και ο 

κόσμος χόρευε και διασκέδαζε. Πολλοί μασκαρεμένοι γύριζαν από σπίτι σε σπίτι, όπου οι 

νοικοκυρές τους έδιναν κάποιο συμβολικό ποσό. Τα παλιά χρόνια οι στολές τους δεν ήταν 

αγοραστές και βασίζονταν στη φαντασία όσων τις φορούσαν και τις έραβαν και 

αποτελούνταν από παλιά κομμένα ρούχα. 

Το βράδυ της Κυριακής της Τυρινής γινόταν και το έθιμο της «συγχώρεσης». Οι 

κάτοικοι των χωριών επισκέπτονταν τους γονείς τους, τα πεθερικά τους, τους παππούδες, 

τους κουμπάρους τους και αφού τους φιλούσαν το χέρι, ζητούσαν «συγχώρεση». Στα 

παιδιά που πήγαιναν επίσκεψη οι συγγενείς έδιναν λεφτά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το έθιμο του «βρασμένου αυγού», που γίνονταν την ημέρα 

αυτή όχι μόνο στα χωριά της Αλμωπίας αλλά και σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Η γιαγιά 

κάθε οικογένειας μάζευε γύρω της τα εγγόνια, ξεφλούδιζε έπειτα ένα βρασμένο αυγό και το 

έδενε με μια κλωστή στην άκρη ενός πλάστη. Στη συνέχεια το ακουμπούσε διαδοχικά στα 

στόματα των εγγονιών, τα οποία είχαν τα χέρια τους πίσω στην πλάτη. Όποιο εγγόνι 

κατόρθωνε να πιάσει με το στόμα του το αυγό, εκείνο το έτρωγε. Σκοπός του εθίμου αυτού 

ήταν να «κλείσουν τα στόματα» για τη Σαρακοστή τα οποία ξανάνοιγαν τη Λαμπρή. Στο 

ίδιο παιδί η γιαγιά έδινε χαλβά ή λεφτά για να αγοράσει καραμέλες. Έτσι άρχιζε η 

Σαρακοστή. 
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Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της Αποκριάς αποτελούν 

βέβαια οι μεταμφιέσεις, που συνεχίζονται σε μεγάλο βαθμό ως 

σήμερα. Στον Σοχό οι μεταμφιέσεις, στα Καρναβάλια, είναι 

ντυμένοι με τομάρια από μαύρους τράγους και ζωσμένοι μεγάλα 

κουδούνια. Στη Νάουσα πρωταγωνιστούν οι Μπούλες, άντρες 

ντυμένοι γυναικεία, και οι Γενίτσαροι, με φουστανέλες και 

ιδιόμορφη μάσκα, που γυρίζουν παρέες παρέες τους δρόμους και τις 

πλατείες χορεύοντας με ειδικό τυπικό τρόπο. Στη Σκύρο, το γραφικό 

αιγαιοπελαγίτικο νησί με τόσο αξιόλογο και ιδιότυπο λαϊκό 

πολιτισμό, παίρνει επίσης τη δική του μορφή. 

Οι μεταμφιεσμένοι, οι Γέροι, με ζωόμορφη όψη και ζωσμένοι 

πολλά κουδούνια και οι Κορέλες, άντρες ντυμένοι γυναικεία, 

γυρίζουν δρόμους και σπίτια σηκώνοντας το νησί με χαρούμενες 

φωνές, ορχηστρικές κινήσεις, τραγούδια, χορούς και προπαντός με τους δυνατούς και 

αρμονικούς χτύπους των κουδουνιών. 

 

Πηγή: http://www.google.gr/imgres?q Λήψη 15/02/12 

 

Το έθιμο της Σαρακοστής 

Σαράντα μέρες κράταγε η νηστεία πριν το Πάσχα. 

Τόσες νήστεψε και ο Χριστός στην έρημο. Τις τρεις πρώτες 

μάλιστα μερικές γυναίκες δεν έβαζαν στο στόμα τους τίποτα, 

ούτε καν ψωμί ή νερό και την τέταρτη έτρωγαν μόνο ειδικά 

φαγητά – καρυδόπιτα, σούπα με φασόλια, πετιμέζι. Πόσο 

αργά περνούσε η σαρακοστή για όσους νήστευαν και 

νήστευαν οι περισσότεροι. 

Η “κυρά Σαρακοστή” ήταν το ημερολόγιό τους. Την 

παρίσταναν ως καλογριά. Έπαιρναν μια κόλλα χαρτί και 

σχεδίαζαν μια γυναίκα. Δεν της έκαναν στόμα γιατί συνέχεια 

νήστευε και τα χέρια της ήταν σταυρωμένα γιατί όλο 

προσευχόταν. Είχε 7 πόδια, τις 7 βδομάδες της Σαρακοστής. 

Κάθε Σάββατο έκοβαν και ένα πόδι. Το τελευταίο το έκοβαν 

το Μεγάλο Σαββάτο. Στη Χίο το έβαζαν μέσα σε ένα ξερό σύκο ή σε ένα καρύδι και όποιος 

το έβρισκε πίστευαν πως θα ήταν καλότυχος. Αλλού την έκαναν και πάνινη την “κυρά 

Σαρακοστή” τους και τη γέμιζαν με πούπουλα. Στον Πόντο έπαιρναν μια πατάτα ψημένη ή 

ένα κρεμμύδι, έμπηγαν 7 φτερά κότας, το έδεναν στο ταβάνι και κρεμόταν όλη τη 

Σαρακοστή. Κάθε βδομάδα έβγαζαν και ένα φτερό. Ο “κουκουράς”, έτσι το έλεγαν, ήταν ο 

φόβος των παιδιών. 

Πηγή: http://nisteia.wordpress.com/kyra-sarakosti  Λήψη 13/02/2012 

  

Γενίτσαροι στη Νάουσα 

http://www.google.gr/imgres?q
http://nisteia.wordpress.com/kyra-sarakosti


7 
 

Η ιστορία του χαρταετού 

 
Ναι, τον πετάμε! τον περνάμε και στα παιδιά μας. Κάθε 

διατήρηση λαϊκού εθίμου είναι βήμα προς την Ελευθερία. Είναι 

πράξη δράσης ενάντια στην άχρωμη λαίλαπα του τσιμέντου που 

σκλαβώνει την ψυχή μας. Κάθε ματιά στον ουρανό είναι δήλωση 

Αληθείας. Έχει τόσες μνήμες αυτό το γαλάζιο.. 

Στην  αρχαιότητα, 4ο  αιώνα  π.Χ., ο  μαθηματικός  και  

αρχιμηχανικός  Αρχύτας  (440-360 π.Χ.), από  τον  Τάραντα  της  

Νότιας  Ιταλίας, καλός  φίλος  του  Πλάτωνα  και  οπαδός  του  

Πυθαγόρα, χρησιμοποίησε  στην  αεροδυναμική  του  τον  χαρταετό  

και  λέγεται  ότι  ήταν  ο  εφευρέτης  του. Ο  Αρχύτας  θεωρείται  ο  

τελευταίος  αλλά  και  ο  σημαντικότερος  των  Πυθαγορείων. 

Κείμενα  του  Αρχύτα  λένε  ότι  μελέτησε  και  ο  Γαλιλαίος. 

Ο χαρταετός φαίνεται να άνοιξε για πρώτη φορά τα πολύχρωμα εύθραυστα φτερά του 

περίπου στα 1000 π. Χ., και έκτοτε δεν έπαψε να χρωματίζει με τον δικό του ξεχωριστό 

τρόπο τον ουράνιο θόλο, από την Ανατολή έως τη Δύση. 

Από την Κίνα, φτιαγμένος από μετάξι και μπαμπού, με τη μορφή του δράκου που ήταν 

ιερό, θεϊκό σύμβολο, αντικείμενο θαυμασμού και λατρείας για τον λαό, πέταξε μακριά. 

Πέταξε στην Κορέα κι από εκεί στην Ινδονησία και τη Μαλαισία, για να φτάσει στην 

Ιαπωνία, όπου εμπλουτίστηκε με περισσότερο έντονα χρώματα και πήρε τη μορφή των 

αυστηρών Σαμουράι. Στη Βόρεια Ινδία, εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι αιθέριοι χορευτές 

υποδέχονται την άνοιξη, σε γιορτές που έχουν τις ρίζες τους στην ινδουιστική μυθολογία. 

Τον 4ο π.Χ. αι., στην αρχαία Ελλάδα, σύμφωνα με τις πηγές, ο αρχιμηχανικός Αρχύτας του 

Τάραντος χρησιμοποίησε στην αεροδυναμική του τον αϊτό. Παλαιότερη αναφορά θα 

μπορούσε να θεωρηθεί η απεικόνιση σε ελληνικό αγγείο της κλασικής περιόδου μιας κόρης 

που κρατά στα χέρια της λευκή σαΐτα δεμένη με νήμα, ένα είδος αϊτού δηλαδή, και την 

οποία ετοιμάζεται να πετάξει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του χαρτιού δεν ήταν 

ακόμη γνωστή, εικάζουμε ότι τα χρόνια εκείνα, τα όποια πειράματα ή παιχνίδια με αϊτούς 

θα πρέπει να τα έκαναν με πανί, αντίστοιχο με αυτό που χρησιμοποιούσαν στα πλοία έως 

και τα μεσαιωνικά χρόνια. Πολύ αργότερα, ο Μάρκο Πόλο, γυρίζοντας από τα ταξίδια του, 

φέρνει το χαρταετό στη Μεσαιωνική Ευρώπη. 

0 χαρακτήρας του εξαγνισμού, τον οποίο πολλοί απέδιδαν στο πέταγμα του χαρταετού, 

με τον καιρό γίνεται απολαυστικό παιχνίδι, επιστημονική έμπνευση και πηγή μιας διαρκούς 

ικανοποίησης του ανθρώπου για την υποταγή της ύλης στα πιο ευφάνταστα και τολμηρά 

του όνειρα. 0 χαρταετός, στη μακραίωνη ιστορία του, χρησιμοποιήθηκε ποικιλοτρόπως: για 

τη μέτρηση της Θερμοκρασίας και της ταχύτητας των ανέμων, για μελέτες της 

ατμόσφαιρας και του ηλεκτρισμού, αλλά ακόμα και για αεροφωτογραφίσεις. Έσωσε 

ναυαγούς, έστειλε στρατιωτικά σήματα, κίνησε κάρα, ακόμα και αυτοκίνητα. 

Στην ιστορική διαδρομή του αγαπημένου χαρταετού, συνέβησαν πολλά και διάφορα: 

 Το 1749 ο Σκωτσέζος μετεωρολόγος Alexander χρησιμοποίησε χαρταετούς με 

θερμόμετρα, προκειμένου να καταγράψει και να μελετήσει τις θερμοκρασιακές 

μεταβολές σε μεγάλο υψόμετρο. 

 Το 1752 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εκτέλεσε το διάσημο πείραμα με τον χαρταετό, 

προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστραπές δεν είναι τίποτα άλλο παρά στατικός 

ηλεκτρισμός. 

 Τα χρόνια 1799-1809, ο σερ George Cayley άρχισε να πειραματίζεται με τους 

χαρταετούς, προκειμένου να κατασκευάσει μια μηχανή που να έχει τη δυνατότητα να 
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μεταφέρει ανθρώπους στον αέρα. Και τα κατάφερε! Το 1853 πέτυχε να πετάξει το 

πρώτο ανεμοπλάνο, που μπόρεσε να σηκώσει το βάρος ενός ατόμου για σαράντα 

ολόκληρα δευτερόλεπτα. 

 Το 1833 ένας Βρετανός, αυτή τη φορά, μετεωρολόγος, χρησιμοποίησε τους 

χαρταετούς για να ανυψώνει ανεμόμετρα, ώστε να καταγράφει και να μελετά τις 

ταχύτητες των ανέμων στα διάφορα υψόμετρα. 

 Το 1887 ο Ε. Β. Archibald τράβηξε τις πρώτες αεροφωτογραφίες χρησιμοποιώντας 

χαρταετούς 

  
 

Ο εορτασμός της Αποκριάς στην Ελλάδα & τον Κόσμο 

 

 Πρεβεζιάνικο Καρναβάλι 

 

Οι γυναίκες της Πρέβεζας 

συνεχίζουν για περισσότερα από 40 χρόνια 

την παράδοση του γυναικείου 

Καρναβαλιού το βράδυ της τελευταίας 

Πέμπτης της Αποκριάς. 

Στο καρναβάλι γυναικών Πρέβεζας 

συμμετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 20 

πληρώματα και περίπου 1.000 

καρναβαλιστές. Στις αρχές της δεκαετίας 

του '60 μια παρέα κυριών της Πρέβεζας 

αποφάσισε να μεταμφιεστεί και να βγει στους δρόμους της πόλης. Στόχος της ήταν η 

διασκέδαση. Επέλεξαν να μεταμφιεστούν ημέρα Πέμπτη (η οποία και καθιερώθηκε) 

επειδή ήταν η μέρα που δεν εργάζονταν ο ένας και μοναδικός άντρας της παρέας. 

Έκαναν την βόλτα τους στην πόλη και το βράδυ διασκέδασαν με τους συζύγους σε 

κοσμικό κέντρο. Αυτό επαναλήφθηκε και τις επόμενες χρονιές όπου όλο και 

περισσότερες γυναίκες (φίλες - γνωστές) συμμετείχαν σε αυτή την αποκριάτικη 

παρέλαση. Το θέμα της μεταμφίεσης ήταν ελεύθερο για την κάθε μια. Τα πρώτα 

χρόνια μαζεύονταν σε σπίτια και κατασκεύαζαν οι ίδιες τις στολές τους. Οι 

συναντήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα ευχάριστες όπως θυμούνται κάποιες από τις 

παρευρισκόμενες επειδή εξελίσσονταν σε γιορτή, αφού οι γυναίκες μαγείρευαν, 

συζητούσαν, διασκέδαζαν. Με τον καιρό οι γυναικείες παρέες αποφάσιζαν κάποιο 

θέμα το οποίο η κάθε συντροφιά επέλεγε για τις μεταμφιέσεις της. Ζώα, λουλούδια, 

αντικείμενα, επαγγέλματα αντρικά, θέματα από την επικαιρότητα. Ενθαρρύνεται η 

συμμετοχή στο Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας, στα πληρώματα, καθώς η 

πρωτοβουλία των γυναικών όχι μόνο συμβάλλει στην αναβίωση και διατήρηση 

παραδοσιακών εθίμων στην Πρέβεζα, αλλά ζεσταίνει τις χειμωνιάτικες μέρες μας. 



9 
 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα και η παρέλαση του 

καρναβαλικού Κομιτάτου. Μεγάλη με άρματα παρέλαση του Καρναβαλικού 

Κομιτάτου Πρέβεζας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στα χρόνια παρουσίας 

του καρναβαλικού κομιτάτου οι διοργανωτές του κατάφεραν να  πραγματοποιήσουν 

αποκριάτικες εκδηλώσεις με μαζική συμμετοχή και πολύ κέφι. 

Πηγή: http://sardela-news.blogspot.com/2011/01/blog-post_8467.h & 

http://www.firmani.gr/index.php?option=comtml. Λήψη: 15/02/12 

 

 Πατρινό Καρναβάλι 

Πατρινό καρναβάλι για πάντα! Δεν θα μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε στα 10 

καλύτερα του κόσμου και αυτό της Πάτρας. Μια κοσμογονία χρωμάτων, χορού, 

καλλιτεχνικής έκφρασης, ένα κρεσέντο δημιουργικής φαντασίας που συνεγείρει κάθε φορά 

όλη την πόλη, από την μια άκρη της ως την άλλη. 

Ένα καρναβάλι που προσελκύει κάθε χρόνο 

πλήθος επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και όχι 

μόνο και δίνει ένα γιορτινό χρώμα στην πόλη 

Πάτρας. Το Πατρινό καρναβάλι είναι η 

μεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στην Ελλάδα. 

Μετρά 180 χρόνια ιστορίας. Οι εκδηλώσεις 

αρχίζουν στις 17 Ιανουαρίου και διαρκούν μέχρι 

την Καθαρή Δευτέρα. Το καρναβάλι της Πάτρας 

δεν είναι μόνο μια συγκεκριμένη εκδήλωση αλλά 

ένα σύνολο εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν 

χορούς, παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου 

θησαυρού, καρναβάλι των μικρών κ.ά. Κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της 

Αποκριάς με τη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση των πληρωμάτων του Σαββάτου, τη 

φαντασμαγορική μεγάλη Παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων της Κυριακής και τέλος το 

τελετουργικό κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου στο μόλο της Αγίου Νικολάου στο λιμάνι 

της Πάτρας. Χαρακτηριστικές αρχές του είναι ο αυθορμητισμός, ο αυτοσχεδιασμός, η 

πηγαία έμπνευση και ο εθελοντισμός. 

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, κλαμπ, καφέ, εστιατόρια κτλ. 

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. 

  

http://sardela-news.blogspot.com/2011/01/blog-post_8467.h%20&%20http:/www.firmani.gr/index.php?option=comtml
http://sardela-news.blogspot.com/2011/01/blog-post_8467.h%20&%20http:/www.firmani.gr/index.php?option=comtml
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 Ξανθιώτικο Καρναβάλι 

 

Το ξανθιώτικο καρναβάλι έχει χαράξει τη δική του 

πορεία στο χρόνο και έχει αποκτήσει θανατικούς 

φίλους που κάθε χρόνο φορούν τη καινούρια τους 

στολή και παρελαύνουν μαζί με τον βασιλιά 

καρνάβαλο στους δρόμους της όμορφης πόλης της 

Θράκης. 

Η Ξάνθη την περίοδο της Αποκριάς αποτελεί πόλο 

έλξης για τους βορειοελλαδίτες και όχι μόνο αφού 

διοργανώνονται αξιόλογες εκδηλώσεις που 

απογειώνουν το κέφι. 

Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία λέγεται ότι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις 

συναγωνίζονται επάξια αυτές που πραγματοποιούνται στην Αχαϊκή πρωτεύουσα που 

θεωρείται η βασίλισσα του καρναβαλιού πανελλαδικώς. 

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι μέχρι και την δεκαετία του 1950 οι αποκριάτικες 

εκδηλώσεις που διοργανώνονταν στην Ξάνθη είχαν κυρίως λαογραφικό χαρακτήρα, με 

έντονα προβεβλημένα τα παραδοσιακά θρακιώτικα στοιχεία. Συμμετείχαν κυρίως 

χορευτικά συγκροτήματα και όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι των τριών νομών της Θράκης 

και κάποιοι γειτονικών περιοχών. Ακόμη και σήμερα αυτού του είδους οι εκδηλώσεις 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ξανθιώτικου καρναβαλιού το οποίο μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει το περίφημο κυνήγι του θησαυρού, την παρέλαση των αρμάτων και των 

καρναβαλιστών κ.α. 

Κάθε βράδυ στην κεντρική πλατεία της πόλης, στο νομαρχιακό θέατρο αλλά και σε 

άλλους κλειστούς χώρους πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μουσικών 

συγκροτημάτων και χορευτικών ομάδων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές εκδηλώσεις είναι αυτές 

που περιλαμβάνουν και την αναβίωση παλιών εθίμων. 

 

 

Ιδιαιτερότητες του ξανθιώτικου καρναβαλιού 

 

Την τελευταία Κυριακή των Αποκριών αναβιώνει το παλιό έθιμο το 'Το κάψιμο του 

Τζάρου". 

Ο "Τζάρος" ή η "Τζάρους" ήταν ένα κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα, το οποίο 

έφτιαχναν οι κάτοικοι της Ανατολικής Θράκης και το τοποθετούσαν πάνω σε ένα σωρό από 

πουρνάρια. Σύμφωνα με την παράδοση την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς έκαιγαν τον 

΄΄Τζάρο΄΄ στο κέντρο μιας αλάνας, ή στην πλατεία για να μην έχουν το καλοκαίρι ψύλλους. 

Το έθιμο αυτό λέγεται ότι το έφεραν οι πρόσφυγες από το Σαμακώβ της Ανατολικής 

Θράκης και αναβιώνει κάθε χρόνο από τους κατοίκους του ομώνυμου συνοικισμού, ο 

οποίος βρίσκεται κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου της Ξάνθης. 

Η ονομασία "Τζάρος" λέγεται ότι προήλθε από τον ιδιόρρυθμο ήχο, που δημιουργούσε 

η καύση του θάμνου "τζ,τζ,τζ..". 

Μετά το κάψιμο του Τζάρου, ακολουθεί ένα φαντασμαγορικό θέαμα με πυροτεχνήματα 

που κατακλύζουν τον ουρανό και ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. 

 

 
Πηγή: http://www.holiday.gr/gr/page.php?page_id=814, Λήψη 15/02/12 

http://www.holiday.gr/gr/page.php?page_id=814


11 
 

Οι απόκριες στον υπόλοιπο κόσμο 

 

Μόνο οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν τις 

απόκριες, ενώ στην προτεσταντική βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχουν.  

Στην Κολονία 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 γι’ αυτές τις ημέρες.  

Σημαντικό καρναβάλι παρουσιάζει και η Νίκαια στη Γαλλία. 

Όμως το πιο φαντασμαγορικό από τα ευρωπαϊκά καρναβάλια είναι 

εκείνο της Βενετίας. Στην πόλη των Δόγηδων, κάθε χρόνο, δέκα 

ημέρες πριν από τη Σαρακοστή, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις.  

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. 
 

 

 Κολονία, Γερμανία 

Το καρναβάλι της Κολωνίας είναι ένα 

από τα δημοφιλέστερα και πιο παράξενα 

καρναβάλια της Ευρώπης. Κάθε χρόνο στις 

11/11, στις 11:11 ξεκινά πρώιμα η καρναβαλική 

περίοδος στην Κολονία, όπου κάτοικοι και 

τουρίστες, ξεχύνονται στους δρόμους και 

κατακλύζουν τις πλατείες. Ολοήμερα και 

ολονύχτια πάρτι σε κάθε δρόμο, σε κάθε 

πλατεία, σε κάθε μπαρ και σε κάθε μπυραρία της 

πόλης , τα οποία κορυφώνονται την εβδομάδα 

πριν την έναρξη της Σαρακοστής, σαράντα ημέρες πριν το Πάσχα των Καθολικών. Πρώτες 

μπαίνουν στο χορό οι κυρίες με την παρέλασή τους στις 15 του μήνα, την οποία συνοδεύει 

η καρναβαλική τριαρχία, ο Πρίγκιπας, ο Χωρικός και η Παρθένος και στις 18 ακολουθούν 

οι μαθητές. Τα καλύτερα έπονται στη μεγάλη παρέλαση της Καθαρής Δευτέρας, όταν το 

μασκαρεμένο πλήθος κραυγάζει Alaaf και Strubjer απαιτώντας γλυκά και λουλούδια. 

Πολύχρωμες παρελάσεις, ξέφρενα πάρτι, μουσικές και δρώμενα από τη μια άκρη της πόλης 

στην άλλη υπόσχονται να σας βάλουν σε κλίμα… καρναβαλικό. 

 

 Νίκαια, Γαλλία 

Μπορεί να μην είναι τόσο διάσημο όσο εκείνο της 

Βενετίας, ωστόσο το Καρναβάλι της Νίκαιας διαθέτει 

ιδιαίτερη αίγλη και είναι το σημαντικότερο γεγονός στη 

Γαλλική Ριβιέρα.  Κάθε χρόνο εδώ συρρέει πλήθος 

επισκεπτών και η πόλη ανεβάζει ρυθμούς και κέφι,  

γεμίζει με χρώματα και λουλούδια. Παρελάσεις, 
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λουλουδοπόλεμοι, σόου με βεγγαλικά, συναυλίες , θεματικές βραδιές και πολλά ακόμα 

συνθέτουν μια όμορφη εικόνα, την οποία αξίζει κάποιος να θαυμάσει και να γίνει μέρος του 

γιορτινού πάζλ. Οι ντόπιοι λένε πως χάρη στα βουνά που δημιουργούν μια προστατευτική 

ασπίδα από το κρύο του Βορρά, αλλά και στο εξαιρετικά ήπιο κλίμα της περιοχής, η Κυανή 

Ακτή είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των φυτών και των λουλουδιών. Οι 

παρελάσεις του καρναβαλιού διοργανώνονται από το 1876. Ο φημισμένος 

λουλουδοπόλεμος είναι μια από τις πιο φαντασμαγορικές εκδηλώσεις. Ο Βασιλιάς 

Καρνάβαλος πρωταγωνιστεί παντού, αυτός οδηγεί τις παρελάσεις και τους χορούς. 

Εκτός από τη "Μάχη των Λουλουδιών" γίνονται παρελάσεις μεταμφιεσμένων, αλλά 

και νυχτερινές, στους ολόφωτους, στολισμένους δρόμους. Ο χορός των μεταμφιεσμένων 

την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς δίνει έναν πρόσθετο κοσμικό αέρα στην ούτως ή 

άλλως κοσμική ατμόσφαιρα της πόλης. Οι γιορτές κλείνουν πάντα με το κάψιμο του 

Καρνάβαλου, μια φαντασμαγορική τελετή με χιλιάδες πυροτεχνήματα που στέλνουν 

πολύχρωμες λάμψεις σε ουρανό και θάλασσα. 

Στην περίφημη Λεωφόρο των Αγγέλων, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας, 

παρελαύνουν άρματα λουλουδιών προσφέροντας ένα θέαμα μοναδικής ομορφιάς. 

Ξεχωριστή νότα δίνουν οι αντιπροσωπείες από όλα τα καρναβάλια του κόσμου, που είναι 

κάθε χρόνο επίσημοι 

 

 Βενετία, Ιταλία 

 

Αρλεκίνοι, δόγηδες, κοντεσίνες, σάτυροι, 

μαρκήσιοι, Καζανόβες ντυμένοι με τα παραδοσιακά 

βενετσιάνικα κοστούμια συναντιούνται στους 

δρόμους της Βενετίας για να προσδώσουν στην 

πανέμορφη πόλη ακόμα περισσότερη ζωντάνια. Για 

εσάς που δεν μπορείτε να μεταβείτε στην Βραζιλία,  

η Βενετία είναι αμέσως μετά η ιδανική επιλογή και 

μάλιστα σε απόσταση αναπνοής! Το καρναβάλι της 

Βενετίας είναι η μεγαλύτερη και πιο σημαντική 

γιορτή της πόλης που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του 

πλανήτη. Οι εκδηλώσεις ποικίλουν και εξαπλώνονται σε όλες τις γωνιές της πόλης. 

Αριστοκρατικοί χοροί σε παλάτια, πάρτι στους δρόμους και στα μπαρ πλαισιώνουν την ήδη 

γιορτινή ατμόσφαιρα . Πάντα βέβαια με αίγλη και φινέτσα χωρίς ακρότητες. Θα μπορούσε 

να πει κανείς ότι εδώ το Καρναβάλι είναι πιο αυθεντικό, κρατώντας στοιχεία της 

μακραίωνης ιστορίας του. 

Τα χρόνια του Μεσαίωνα ήταν μια γιορτή που σηματοδοτούσε το πέρασμα από τον 

χειμώνα στην άνοιξη δίνοντας την ευκαιρία στους Βενετσιάνους να ζήσουν δύο εβδομάδες 

ξενοιασιάς και να σατιρίσουν τους άρχοντες και την εξουσία κρυμμένοι πίσω από μάσκες. 

Το πρώτο καρναβάλι πραγματοποιήθηκε το 1296. Έπειτα από μια διακοπή που κράτησε 

περίπου δύο αιώνες, η παράδοση επανήλθε το 1980 και από τότε πραγματοποιείται κάθε 

χρόνο με τεράστια επιτυχία. Ακολουθώντας τις αλλαγές της κοινωνίας, το καρναβάλι 
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διαφοροποιήθηκε και είναι πλέον μια πλούσια καλοσχεδιασμένη φιέστα με επιτροπές και 

διοργανωτές που αποφασίζουν για τις εκδηλώσεις και τους χώρους των παραστάσεων 

μήνες πριν. Κάθε χρόνο, δέκα ημέρες πριν από τη Σαρακοστή, κορυφώνονται οι 

εκδηλώσεις, που έχουν ήδη αρχίσει από τον Οκτώβριο. Η Βενετία, μετατρέπεται απ' άκρη 

σ' άκρη -και με τα νησιά της λιμνοθάλασσας Μουράνο, Μπουράνο, Τορτσέλο, Λίντο- σε 

ένα απέραντο σκηνικό θεάτρου! 

 

 Ρίο Ντε Τζανέιρο, Βραζιλία 

    

Απλά ότι πιο φαντασμαγορικό μπορεί 

να δει το ανθρώπινο μάτι! Το καρναβάλι του 

Ρίο δεν θα μπορούσε να μην είναι πρώτο στη 

σχετική λίστα αφού η καρδιά ολόκληρης της 

υφηλίου τiς ημέρες των αποκριών,  χτυπάει 

εδώ. Samba, salsa, λαμπερά κοστούμια, 

ατελείωτος χορός και ξεφάντωμα μέχρι 

τελικής πτώσης. Αυτό που συμβαίνει στο Ρίο 

της ημέρες των αποκριών δεν είναι απλά ένα 

καρναβάλι. Είναι μια γιορτή που η πόλη ζει και κινείται μόνο για αυτήν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Σημείο αναφοράς το περίφημο Sambodrome, ένα τεράστιο στάδιο που 

δημιουργήθηκε ειδικά για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Εδώ γίνεται και η περίφημη 

παρέλαση των σχολών της σάμπας, όπου κάθε ομάδα εστιάζει την παρουσίασή της σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα, ιστορικό γεγονός, μύθο ή πρόσωπο. Όμως η γιορτή δεν σταματάει 

μόνο εκεί. Απλώνεται σε κάθε δρόμο, σε κάθε γωνιά της πόλης. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι 

και η παρέλαση που γίνεται στην Avenida Rio Branco. 

Το επίκεντρο της γιορτής αρχικά ήταν το πολυτελέστατο ξενοδοχείο Copacabana 

Palace, από το οποίο πέρασαν τεράστιες προσωπικότητες όπως η Εντιθ Πιάθ. Αργότερα οι 

εκδηλώσεις επεκτάθηκαν στις αίθουσες του Δημοτικού θεάτρου της πόλης ενώ με το 

πέρασμα του χρόνου το καρναβάλι όλο και απλωνόταν στους γύρω δρόμους και άνθρωποι 

κάθε ηλικίας κατέκλυζαν την πόλη για να γιορτάσουν μεταμφιεσμένοι, στον ρυθμό της 

Samba. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε και το έθιμο της μεγάλης παρέλασης,  το 

περίφημο Σαμπατοδρόμιο με τη συμμετοχή εκατοντάδων χορευτών. Για αυτόν το σκοπό 

μάλιστα ιδρύθηκαν και οι διάφορες σχολές Σάμπας , οι οποίες ανέλαβαν την εκπαίδευση 

των καρναβαλιστών. 

Η προετοιμασία των σχολών, οι περισσότερες των οποίων αποτελούνται από 

φτωχούς Βραζιλιάνους των υποβαθμισμένων περιοχών του Ρίο, κρατάει έναν ολόκληρο 

χρόνο! Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο 300.000 άτομα ταξιδεύουν στη Βραζιλία για να 

παρακολουθήσουν το πιο φαντασμαγορικό καρναβάλι του κόσμου. Είναι μοναδική και ίσως 

ανεπανάληπτη εμπειρία για τους περισσότερους από εμάς, να βρεθούμε στο καρναβάλι του 

Ρίο και να ζήσουμε από κοντά αυτό το απέραντο πάρτι αλλά είναι από τα ταξίδια που 

μένουν πάντα ανεξίτηλα στην μνήμη! 

 

Πηγή:http://www.travelmagic.gr/magictravel/cat_best/4 Λήψη: 15/02/12 

http://www.travelmagic.gr/magictravel/cat_best/4


14 
 

 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

 

… η δική μας πρόταση για περισσότερα όσπρια στη διατροφή μας!! 

 

 

Η διατροφική αξία των οσπρίων 

 

Στην οικογένεια των οσπρίων ανήκουν τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια, η φάβα, τα 

κουκιά, ο αρακάς, κ.ά. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη θρεπτική αξία (περίπου 350 θερμίδες 

ανά 100 γρ.) και αποτελούν πλούσια πηγή σύνθετων υδατανθράκων βραδείας 

απορρόφησης, αμινοξέων, φυτικών ινών, βιταμινών (Β, C και E), ιχνοστοιχείων και 

φυσικά, πρωτεϊνών. Τα όσπρια έχουν μηδενικά λιπαρά και ζάχαρα και είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της ευρύτερης μεσογειακής διατροφής και της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. 

Τα όσπρια περιέχουν πλούσιες ποσότητες φυτικών ινών (κυρίως διαλυτές αλλά και 

άπεπτες) πολύ περισσότερες μάλιστα ακόμα και από τα δημητριακά. Οι φυτικές ίνες 

(άπεπτες) βοηθούν στην αποβολή του λίπους από τα έντερα παρέχοντας προστασία από τη 

δημιουργία καρκίνου του εντέρου, ενώ μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες (διαλυτές) 

συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών καθώς βοηθούν στη μείωση της 

χοληστερόλης. 

Το φυλλικό οξύ ανήκει στην ομάδα των βιταμινών του συμπλέγματος Β και 

βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα όσπρια. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η βιταμίνη 

είναι σημαντική για την πρόληψη των καρδιοπαθειών και ορισμένων μορφών καρκίνου. 

Τα ρεβίθια, οι φακές και τα φασόλια είναι μια πολύτιμη πηγή ασβεστίου, απαραίτητη 

για έγκυες, γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση και τα παιδιά. Οι φακές και τα μαυρομάτικα 

φασόλια περιέχουν μεγάλες ποσότητες σιδήρου. 

Τα όσπρια περιέχουν πολλούς σύνθετους υδατάνθρακες και έχουν χαμηλό 

γλυκαιμικό δείκτη. Με τον όρο γλυκαιμικό δείκτη εννοούμε πόσο γρήγορα απορροφώνται 

από τον οργανισμό οι υδατάνθρακες που περιέχονται σε μια συγκεκριμένη τροφή. Οι 

τροφές που περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες (όσπρια) αυξάνουν σταδιακά στο αίμα τα 

επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης. Έρευνες αναφέρουν ότι ακολουθώντας μια διατροφή 

υψηλής περιεκτικότητας σε σύνθετους υδατάνθρακες με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη 

μειώνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. 

 

Οι καλύτεροι συνδυασμοί 

Είναι χρήσιμο να συνδυάζουμε τα όσπρια με δημητριακά, ξηρούς καρπούς και 

σπόρους (ηλιόσπορους κ.λπ.) ώστε να συμπληρώνουμε το αμινοξύ μεθειονίνη καθώς λείπει 

από τις φυτικές πρωτεΐνες των οσπρίων. 

Τα όσπρια πρέπει να συνδυάζονται με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C (π.χ. ντομάτες, 

πράσινες πιπεριές, πορτοκάλι κ.λπ.), β-καροτένιο (π.χ. καρότο) και μηλικό οξύ (π.χ. λευκό 
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κρασί), καθώς οι ουσίες αυτές αυξάνουν την απορρόφηση του μη-αιμικού σιδήρου που 

περιέχουν. 

Επειδή σε πολλούς ανθρώπους τα όσπρια προκαλούν φούσκωμα, καλό είναι να 

συνδυάζονται με πράσινες σαλάτες. Επιπλέον, η προσθήκη αρωματικών φυτών, όπως 

σέλινο, δάφνη, μάραθος, θυμάρι κ.ά. βοηθούν στην ενεργοποίηση των γαστρικών υγρών 

του στομάχου και κατά συνέπεια στην ευκολότερη αφομοίωση των οσπρίων. 

 

Προτεινόμενη κατανάλωση 

Όσον αφορά στην ποσότητα των οσπρίων, συστήνεται κατά μέσον όρο η 

κατανάλωση μιας μικρομερίδας μέρα παρά μέρα. Σημειώνεται ότι μια μικρομερίδα 

αντιστοιχεί σε ένα φλιτζάνι του τσαγιού μαγειρεμένων οσπρίων (περίπου 100 γρ.) 

 

Ποιοι πρέπει να τα αποφεύγουν 

Τα όσπρια, λόγω τους υψηλής περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνη και φωσφόρο, δεν 

αποτελούν κατάλληλη τροφή για ασθενείς με οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 

Συνεπώς, τα όσπρια πρέπει να περιορίζονται σημαντικά σε ασθενείς με νεφρική 

δυσλειτουργία. 

Οι ασθενείς που πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα (ποδάγρα) πρέπει να καταναλώνουν 

καθημερινά το πολύ 100-150 mg ουρικού οξέος από τη διατροφή τους. Τα όσπρια είναι 

τρόφιμα με αρκετά υψηλό περιεχόμενο σε ουρικό οξύ (100 mg ουρικού περίπου ανά 100 

γρ. οσπρίων), με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η κατανάλωσή τους σε περιπτώσεις οξείας 

ουρικής αρθρίτιδας, ενώ επιτρέπεται η περιορισμένη κατανάλωσή τους σε περιπτώσεις 

χρόνιας ουρικής αρθρίτιδας. 

 

Πηγή: http://nisteia.wordpress.com/nistisima/ospria2 Λήψη: 13/02/2011 

 

 

Καλή σας όρεξη και Καλή Σαρακοστή!!! 

  

http://nisteia.wordpress.com/nistisima/ospria2
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ …εδώ γελάμε 

 

 Δυο παιδιά στο δρόμο για το σχολείο, βλέπουν μια ταμπέλα που λέει: 

"ΣΙΓΑ ΣΧΟΛΕΙΟ" 

Τότε το ένα γυρίζει στο άλλο και του λέει: 

- Καλά μιλάμε οι μεγάλοι είναι τελείως χαζοί! Τι φαντάζονται; Ότι 

ερχόμαστε τρέχοντας; 

 

 

 -Ξύπνα, αγόρι μου. Είναι ώρα να πας σχολείο 

-Ωχ... Δε θέλω να πάω. 

-Πες μου δυο λόγους γιατί δε θέλεις να πας 

-Τα παιδιά με κοροϊδεύουν και οι δάσκαλοι με μισούν. Να γιατί! 

-Αυτός δεν είναι λόγος να μη θες να πας σχολείο. Έλα, σήκω να ετοιμαστείς 

-Πες μου δυο λόγους γιατί πρέπει να πάω στο σχολείο. 

-Λοιπόν... Ένας λόγος: Είσαι 52 ετών. Κι ένας δεύτερος; Είσαι ο Διευθυντής! 

 

 Παίρνει ο Τοτός τηλέφωνο την αστυνομία. 

- Ελάτε γρήγορα! Ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα «παίζει ξύλο » με τον γείτονα. 

- Καλά, και γιατί δεν μας τηλεφώνησες νωρίτερα; 

- Νωρίτερα νικούσε! 

 

 -Γιατρέ μου, έχω σοβαρό πρόβλημα. Πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ και βλέπω κάτι 

απίστευτα όνειρα, με ποντίκια να παίζουν μπάλα. Συνέχεια. Όση ώρα κοιμάμαι, αυτά 

παίζουν μπάλα. Αν κοιμηθώ μισή ώρα παραπάνω, παίζουν παράταση και μετά βαράνε και 

πέναλτι. Πολλά πέναλτι. Με τις ώρες! Τα ποντίκια παίζουν μπάλα! 

- Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Μήπως πρέπει να κάνετε απολύμανση στο σπίτι και σας 

έχει γίνει έμμονη ιδέα; Κάντε μια απολύμανση κι ελάτε την άλλη εβδομάδα να σάς 

ξαναδώ... 

Μία εβδομάδα αργότερα... 

- Γιατρέ μου, έκανα και απολύμανση, αλλά τα ποντίκια παραμένουν. Κάθε βράδυ, μόλις 

κλείσω τα μάτια μου, βλέπω τα ίδια: Πάσες, σέντρες, σουτ... 

- Μήπως τρώτε βαριά το βράδυ; Να κόψετε το βραδινό και να τα ξαναπούμε την άλλη 

εβδομάδα... 

Την επόμενη εβδομάδα... 

- Γιατρέ μου, έχασα πέντε κιλά, αλλά τα ποντίκια δεν λένε να φύγουν. Κάθε βράδυ στα 

όνειρά μου τα βλέπω. Τι να κάνω; 

- Λοιπόν, θα σάς δώσω μια συνταγή με ηρεμιστικά. Θα παίρνετε ένα κάθε βράδυ, από 

απόψε και για μία εβδομάδα. Πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν. 

- Καλά, αλλά μήπως θα μπορούσα να αρχίσω τη θεραπεία από αύριο; 

- Απόψε σάς είπα. 

- Έχει τελικό απόψε... 
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ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 

 

…για μεγάλα παιδιά. 

1. Τέσσερα άτομα πρέπει να διασχίσουν μια γέφυρα βράδυ με τη βοήθεια ενός φακού που 

έχουν μαζί τους. Μπορούν να περνούν τη γέφυρα έως δυο άτομα. Καθένας από τους 

παραπάνω διασχίζει τη γέφυρα σε διαφορετικό χρόνο. Δηλαδή, ο πρώτος χρειάζεται 

τουλάχιστον 1 λεπτό, ο δεύτερος χρειάζεται τουλάχιστον 2 λεπτά, ο τρίτος χρειάζεται 

τουλάχιστον 5 λεπτά και ο τέταρτος χρειάζεται τουλάχιστον 10 λεπτά. Με ποιόν τρόπο θα 

μπορέσουν να περάσουν όλοι από το ένα άκρο της γέφυρας ως το άλλο σε 17 λεπτά; 

 

 

2. Να κατασκευάσετε 4 ισόπλευρα τρίγωνα με πλευρά 5cm, με 6 οδοντογλυφίδες μήκους 5cm 

η κάθε μία. Πώς θα γίνει;  

 

3. Ανακατέψτε τα γράμματα και βρείτε τις λέξεις 

ΙΑΑΑΓΜΡΡΤ, ΕΕΚΛΣ, ΟΑΛΝΣΧ, ΙΒΑΚΡΝΑΑΛ, ΟΕΠΟΣΚΛΑΟΤΟΟΛΜΣ, ΛΙΕΣΧΟΟ. 

 

 

 Πηγή: http://www.moschonas.gr/grifoi.htm. Λήψη 17/02/2012 

 

ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΕΣ 

4. Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες!! Σας εντυπωσιάζουν ή σας μπερδεύουν; 

 

 

 

  

http://www.moschonas.gr/grifoi.htm.%20Λήψη%2017/02/2012
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 

 

 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

2: Τον πετάμε την Καθαρά Δευτέρα 

3: Φοράει και ο πιερότος 

5: Πόλεμος και αυτός 

6: Έχει και ο χαρταετός αλλά και η αλεπού. 

7: Είναι η ουρά του χαρταετού.  

8: Έτσι λέγονται με μια λέξη οι σαράντα μέρες πριν το Πάσχα. 

11: Γνωστή η παρέλασή του στην Πρέβεζα. 

12: Φοράει και ο Ζορό αλλά και ο μασκαράς. 

13: Τις πετάμε στις αποκριάτικες παρελάσεις. 

14: Γιορτή κατάλληλη για να ντυθείς καρναβάλι. 

17: Αν και βρίσκεται εκτός Ελλάδας... ξέρει να γιορτάζει κι αυτή το καρναβάλι. 

19: Βλέπουμε πολλές & διαφορετικές στις αποκριάτικες παρελάσεις. Εδώ μόνο μία. 

20: Είναι η καλούμπα. 

21: Έχουν μεγάλη διατροφική αξία. 

ΚΑΘΕΤΑ 

 Αρχή φόρμας 

1: Κι έτσι μπορείς να ντυθείς για να εντυπωσιάσεις  

3: Τον βλέπουμε συνήθως με βαμμένο πρόσωπο. 

4: Γεμάτοι οι δρόμοι από αυτούς τα βράδια της Αποκριάς. 

9: Η κάθε ομάδα στις καρναβαλικές παρελάσεις έχει και το δικό της. 

10: Ξεκινάει μετά την Κυριακή της Αποκριάς. 

15: Αυτή η συγκεκριμένη μέρα «πλένεται» πολύ, γι’ αυτό και είναι Καθαρή. 

18: Το μεγαλύτερο Καρναβάλι στον Κόσμο 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΧΑΡΤΑΕΤΟ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ 

 

 

Τι θα χρειαστούμε: 

1. 3 ελαφριά πηχάκια ξύλου ή καλάμι 

2. χαρτί  διαφόρων χρωμάτων 

3. σπάγκο και λεπτό σύρμα 

4. κολλητική ταινία 

5. εφημερίδες ή χρωματιστά χαρτιά για την ουρά 

και φύγαμε…….. 

 

Κατασκευή 

 Αρχίζουμε με τα πηχάκια και στα άκρα τους κάνουμε δύο 

μικρές εγκοπές. 

 Δένουμε τα τρία πηχάκια από την μέση πολύ γερά και στο 

τελείωμα αφήνουμε 

 Αρκετό σκοινί να κρέμεται (περίπου ένα μέτρο). (Εικόνα 1) 

 Στην άκρη σε κάθε πηχάκι δένουμε το σύρμα και το περνάμε 

γύρω από τον αετό χωρίς να ξεχάσουμε να  κάνουμε μία στροφή  γύρω 

από κάθε εγκοπή στα πηχάκια ώστε να σταθεροποιηθεί. Σημαντικό! 

Οι        αποστάσεις από τα πηχάκια πρέπει να είναι ίσες (εξάγωνο). 

(Εικόνα 1) 

 Επόμενο βήμα είναι να 

ακουμπήσουμε τον αετό πάνω στο χαρτί 

που έχουμε ετοιμάσει και να κόψουμε έχοντας φροντίσει να 

υπάρχει κι ένα περιθώριο γύρω στα 5 εκατοστά. (Εικόνα 2).  

 Γυρίζουμε τα περιθώρια του χαρτιού και τα κολλάμε προς τα 

μέσα με την ταινία. σε δύο άκρα  στερεώνουμε τον σπάγκο για 

να δέσουμε πάνω του την ουρά και προσέχουμε ώστε αβ = αγ = 

γδ = βδ  (Να λοιπόν που μου χρειάστηκαν τα μαθηματικά …) 

(Εικόνα 3 ) η ουρά πρέπει να είναι κατά ¾ μεγαλύτερη από το 

μήκος του αετού μας ώστε να έχει σταθερότητα όταν πετάει. 

 Τέλος. φτιάχνουμε και την ουρά από τις εφημερίδες ή τα 

χαρτιά  κόβοντας λωρίδες 20 εκατοστών και  τα δένουμε στον 

σπάγκο ανά 15-20 εκατοστά στα αντίθετα άκρα από αυτά που 

δέσαμε την ουρά δένουμε τα ζύγια που είναι 2 σπάγκοι δεμένοι 

στις πλευρές ε και ζ και ενωμένοι με τον σπάγκο που αφήσαμε 

στην μέση να κρέμεται με προσοχή ώστε να σχηματίζει 

ισοσκελές τρίγωνο. Εδώ θέλει προσοχή γιατί αλλιώς δεν 

πετάει. … ενώνουμε και αμόλα καλούμπα….!!!  Καλή επιτυχία! 

Πηγή: http://www.eimastegynaikes.gr/various/1007-amola-kaloympa21-ftiakste-monoi-sas-ton-

xartaeto.htm. Λήψη: 16/02/12 

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 

Εικόνα 3 

http://www.eimastegynaikes.gr/various/1007-amola-kaloympa21-ftiakste-monoi-sas-ton-xartaeto.htm
http://www.eimastegynaikes.gr/various/1007-amola-kaloympa21-ftiakste-monoi-sas-ton-xartaeto.htm
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

…όπως ταιριάζει στις Αποκριές 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΡΙΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 

1. Πρώτα θα περάσει ο 1ος με τον 2ο (2 λεπτά) και θα γυρίσει πίσω ο 1ος με το φακό (3 

λεπτά). Μετά θα δώσει το φακό στον 3ο που θα φύγει με τον 4ο (13 λεπτά) και θα δώσουν 

τον φακό στον 2ο να γυρίσει πίσω (15 λεπτά). Τέλος θα φύγουν ο 1ος με τον 2ο (17 λεπτά) 

και θα έχουν όλοι περάσει τη γέφυρα! 

 

2.  

 

 

 

 

 

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΛΕΚΕΣ, ΛΑΧΝΟΣ, ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ 

 

2: ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 

3: ΚΑΠΕΛΟ 

5: ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ 

6: ΟΥΡΑ 

7: ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ 

8: ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 

11: ΚΟΜΙΤΑΤΟ 

12: ΜΑΣΚΑ 

13: ΣΕΡΠΑΤΙΝΕΣ 

14: ΑΠΟΚΡΙΕΣ 

16: ΠΑΤΡΑ 

17: ΒΕΝΕΤΙΑ 

19: ΣΤΟΛΗ 

20: ΣΚΟΙΝΙ 

21: ΟΣΠΡΙΑ 

1: ΚΟΛΟΜΠΙΝΑ 

3: ΚΛΟΟΥΝ 

4: ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ 

9: ΚΟΣΤΟΥΜΙ 

10: ΝΗΣΤΕΙΣ 

15: ΔΕΥΤΕΡΑ 

18: ΡΙΟ 

 

 

 


