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Πότε γίνεται το έθιμο του χαρταετού;

Η Καθαρά Δευτέρα έχει μείνει στη συνείδηση όλων ως η ημέρα που πετάμε το 
χαρταετό. Είναι ένα από τα πιο γνωστά έθιμα το οποίο περνά από γενιά σε γενιά. Όλοι 
λίγο ή πολύ έχουν πετάξει την Καθαρά Δευτέρα (κυρίως) έναν χαρταετό της αρεσκείας 
τους. Λίγοι όμως γνωρίζουν γιατί πετάμε αετό αυτή τη μέρα, πώς ξεκίνησε το έθιμο.



Τι συμβολίζει;

Ο συμβολισμός του πετάγματος του χαρταετού στην ελληνική χριστιανική παράδοση 
είναι αρκετά συναφής, καθώς συμβολίζει το πέταγμα της ανθρώπινης ψυχής προς το 
Θεό.



Τι είναι ο χαρταετός;
Ο χαρταετός είναι μια ελαφριά κατασκευή, σκοπός της οποίας είναι να πετά με τη βοήθεια του αέρα. Ο 
χαρταετός κρατιέται από αυτόν που τον πετά μέσω της καλούμπας ενός λεπτού σπάγκου.

Σημαντικά σημεία του χαρταετού για επιτυχημένο πέταγμα είναι:

·         τα ζύγια της καλούμπας

·         τα ζύγια της ουράς

·         το μέγεθος της ουράς

Οι χαρταετοί φτιάχνονται σε τεράστια ποικιλία σχημάτων. Παραδοσιακό σχήμα στην Ελλάδα είναι αυτό με 
τον εξάγωνο σκελετό.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AC%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF


Από πού προέρχεται το έθιμο του χαρταετού;

Το έθιμο αυτό προέρχεται πιθανότατα από την Κίνα. Είναι δημοφιλής σήμερα στην 
Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ινδία στην Ταϊλάνδη και στο Αφγανιστάν.  Στην Ελλάδα το 
πέταγμα του χαρταετού είναι μέρος των εθίμων της Καθαράς Δευτέρας. Ο σκελετός 
των χαρταετών κατασκευάζεται από καλάμι, ελαφρύ ξύλο ή από πλαστικό, ενώ το 
μέρος που φέρνει αντίσταση στον αέρα από πλαστικό φύλλο ή χαρτί  .

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1


Τι θα χρειαστούμε για την κατασκευή του 
χαρταετού;

● 3 ελαφρά πηχάκια από ξύλο περίπου 80 εκατοστά το καθένα (ή για καλύτερο 
χαρταετό 3 ξερά καλάμια κομμένα στη μέση)

● χαρτί
● γερό σπάγκο
● λεπτό σύρμα
● κολλητική ταινία
● χρωματιστά χαρτιά για την ουρά ή χάρτινες κορδέλες

Βρίσκουμε ένα πλάτωμα μακριά από ηλεκτροφόρα σύρματα, γυρίζουμε 
τον χαρταετό μας κόντρα στον άνεμο και... ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ!

 


