
Έθιμα του Απρίλη 

 

 

 

 

Διόνυσος, Μποστ 

 

 

  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. 

 Τον 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. Υπάρχει και ένα τραγούδι για την περίσταση: 
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Τα ψέματα 

 

 

Στραβός βελόνα γύρευε, όλα όλα 

σε έναν αχυρώνα, βατζιτζέλο βατζιτζό. 

Και ο κουφός του έλεγε, όλα όλα 

πως άκουσε έναν κρότο, βατζιτζέλο βατζιτζό. 

Πολλά ψέματα είπαμε, όλα όλα 

ας πούμε και μια αλήθεια, βατζιτζέλο βατζιτζό. 

Ο κόκορας εγέννησε, όλα όλα 

σαράντα κολοκύθια, βατζιτζέλο βατζιτζό. 

Τα κολοκύθια είχανε μέσα νερό 

και το νερό βατράχια, βατζιτζέλο βατζιτζό. 

Απ΄ όλα τα πετούμενα, όλα όλα 

ο γάιδαρος μ΄ αρέσει, βατζιτζέλο βατζιτζό. 
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Γιατί έχει αηδονιού φωνή, όλα όλα 

και δαχτυλίδι μέση, βατζιτζέλο βατζιτζό. 

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 νοιώθουμε 

 

 
 

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,  

και τ' Απριλιού τις δεκοχτώ, 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. 
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