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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Έναρξη προετοιμασιών για την κορυφαία εκδήλωση των Αποκριών, «Η Νύχτα των 

Στοιχειών» 

 

 

Φίλες και φίλοι,  

Ύστερα από 3 δύσκολα χρόνια και την επιστροφή σιγά σιγά στην κανονικότητα, ήρθε 

επιτέλους η ώρα να φρεσκάρουμε τα δέρματα και τις προβιές μας, να ξεσκονίσουμε τα 

κουδούνια μας και να ξετυλίξουμε τα σχοινιά μας. Οι προετοιμασίες για την κορυφαία 

εκδήλωση των Αποκριών, «Η Νύχτα των Στοιχειών», έχουν ήδη αρχίσει. 

Αναβιώνουμε τον μύθο του ταμπάκη Κωνσταντή ο οποίος στοίχειωσε στα ταμπάκικα κοντά 

στην πηγή της Χάρμαινας, όταν η αγαπημένη του Λενιώ έπεσε νεκρή από ένα φοβερό 

κεραυνό. 

Πρόκειται επί της ουσίας, για ένα διήμερο εκδηλώσεων που ξεκινά την Παρασκευή το βράδυ 

στη συνοικία της Χάρμαινας με παραδοσιακή μουσική, φαγητό, ποτό, κέφι και χορό, τις 

πρώτες μεταμφιέσεις και το ξύπνημα του Κωνσταντή, ενώ κορυφώνεται το Σάββατο το 

βράδυ, με τη κάθοδο από τα γραφικά σκαλιά του Αϊ Νικόλα, ως θρυλικό στοιχειό της 

Χάρμαινας πια και προστάτης των ταμπάκηδων, κατά την παράδοση, για να αναμετρηθεί 

μέχρι εσχάτων με τα στοιχειά της Τέχολης και του Γκυριζιού, συνοδευόμενο από αλλόκοτα 

πλάσματα, αράπηδες, νεράιδες, ξυλένιους, αχυρένιους, ντεβέτσκες και μποτσνάκδες που 

ξεχύνονται κατά εκατοντάδες στα δρομάκια της πόλης. 

Οι εκδηλώσεις φέτος θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 

Φεβρουαρίου 2023, με διοργανωτές τον Δήμο Δελφών και το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας.  

Η ανοδική και συνεχώς εξελισσόμενη πορεία της εκδήλωσης βέβαια, οφείλεται κυρίως σε 

όλους εσάς, τους φίλους και εθελοντές που συνθέτουν την Επιτροπή της εκδήλωσης, όπου 

μέσω της ανιδιοτελούς προσφοράς σας καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και του 

διημέρου της Αποκριάς, καλύπτονται σημαντικές ανάγκες σε οργανωτικό και υποστηρικτικό 

επίπεδο. 

Έτσι και φέτος, μετά από ένα μικρό επιβεβλημένο διάλλειμα, σας περιμένουμε  κοντά μας 

για να προετοιμάσουμε, διοργανώσουμε και ζήσουμε άλλη μια αξέχαστη «Νύχτα των 

Στοιχειών». 



Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 

Δήμου Δελφών και του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας, καθώς και στο τηλέφωνο 

επικοινωνίας 6946790022 (Παναγιώτης Μερινόπουλος), ενώ δια ζώσης όσοι επιθυμούν 

μπορούν να προσέλθουν απογευματινές ώρες στο Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου (Σταλλού 

& Θόαντος, Άμφισσα). 

 

 http://www.pkfokidas.gr 

 https://dimosdelfon.gr/ 

 https://www.facebook.com/dimosdelfon 

 https://www.facebook.com/groups/206080012829/ 
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