
Κοκτέιλ με…λέξεις πορτοκάλι! 

 

Ο μικρός καρναβαλιστής 

 

    Το κοκτέιλ σήμερα είναι αφιερωμένο σε σένα, που σαν άλλος θιασώτης του θεού Διονύσου-

σε μετεξέλιξη- δεν αφήνεις πάρτυ για πάρτυ και ξεφαντώνεις με το πρώτο άκουσμα 

αποκριάτικης νότας της δεκαετίας του '70  και του '80, ξεχασμένης και ανασυρμένης από το 

χρονοντούλαπο της μουσικής ιστορίας… 

    Κάνε ένα διάλειμμα και μάθε από πού κρατά η σκούφια αγαπημένων σου λέξεων! 

 

 

 Καρναβάλι(carnival):προέρχεται από το λατινικό carnem levare, τουτέστιν  διακοπή 

βρώσης κρέατος. Η λέξη «αποκριά» σημαίνει ακριβώς το ίδιο. 

 

 Γαïτανάκι: παραδοσιακό παιχνίδι των ημερών, ιδιαίτερα δημοφιλές στις παλαιότερες 

αγροτικές κοινωνίες. Ήρθε στην Ελλάδα από τον Πόντο , μαζί με τους πρόσφυγες. Η 

λέξη είναι υποκοριστικό της μεσαιωνικής λέξης «γαïτάνιν» που σημαίνει το μεταξωτό 

κορδόνι και προέρχεται από την ελληνιστική γαïτάνη.Ετυμολογικά η λέξη μας συνδέει 

με την κελτική πόλη Γαέτα ,όπου παρήγαν κορδέλες. Ο κυκλικός χορός του παιχνιδιού 

με τις πολύχρωμες κορδέλες συμβόλιζε τον κύκλο της ζωής ή τη συναδέλφωση και την 

ομόνοια. 

 

 Τριώδιο(άνοιξε): Οφείλει την ονομασία του στο ότι οι κανόνες ης ακολουθίας του 

Όρθρου κατά την περίοδο αυτή αποτελούνται μόνο από 3 ωδές (ομάδες τροπαρίων)αντί 

των 8 ή 9 που έχουν οι κανόνες όλη την υπόλοιπη χρονιά. Και για να μην ξεχνιόμαστε, 

το Τριώδιο ανοίγει περίπου 60 μέρες πριν από το Πάσχα με την Κυριακή κατά την οποία 

ακούγεται  το ευαγγέλιο του Τελώνη και του Φαρισαίου, ακολουθεί η Κυριακή του 

Ασώτου Υιού , η Κυριακή της Αποκριάς και η  «Τυρινή», οπότε και«κορυφώνονται οι 

εκδηλώσεις», όπως λέει και κάθε ανταποκριτής καρναβαλικής παρέλασης  που σέβεται 

τον εαυτό του…Για να “κλείσει”,θα πρέπει να περιμένετε λίγο, μέχρι το βράδυ του 

Μ.Σαββάτου... 

 

 Σερπαντίνα: ο φόβος και ο τρόμος της μητέρας σου-μαζί με τα κομφετί που θα πετάξεις- 

στο αποκριάτικο πάρτυ που θα κάνει το λάθος να δεχθεί να γίνει στο σπίτι…Προέρχεται 

από τη γαλλική serpentine, η οποία προέρχεται από τη λατινική serpentinus 

=ερπετόμορφος , οφιοειδής , η οποία προέρχεται από το ρήμα serpere που σημαίνει 

έρπω. 

 

 Κούλουμα: Μ’ αυτά και μ’ αυτά φτάσαμε και στην Καθαρά Δευτέρα! Και αυτή η  λέξη 

προέρχεται από τα λατινικά  και συγκεκριμένα από το «columna» που σημαίνει κολώνα. 

Τώρα θα μου πείτε ,τι σχέση έχουν οι χαλβάδες και οι λαγάνες που τρώμε τη μέρα εκείνη 

με τις κολώνες και θα έχετε και δίκιο… Η παράδοση αναφέρει ότι οι Αθηναίοι πριν τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο γιόρταζαν την Καθαρά Δευτέρα στις πλαγιές του λόφου του 

Φιλοπάππου, όπου έτρωγαν και έπιναν μέχρι τη δύση. Οι Ρουμελιώτες που ζούσαν στην 

Αθήνα αμέσως μετά έστηναν χορό –τσάμικο-στους στύλους του Ολυμπίου Διός, στις 

«κουλώνες»,όπως έλεγαν με την ιδιαίτερη ντοπιολαλιά τους, εξ ου και «κούλουμα». 

 

 

 

 

  


