
« Ήρθε η Αποκριά, ας 
γιορτάσουμε παιδιά» 

Διαθεματική Προσέγγιση Μονάδων 1,2&3 



Τι ονομάζουμε Αποκριά, και τι 
γιορτάζουμε; 

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Σήμερα, 
όμως Αποκριά ονομάζεται ιδιαίτερα η Κυριακή της πρώτης (μικρές απόκριες, της 

Τυροφάγου) και η Κυριακή της δεύτερης και τρίτης βδομάδας. 
Ονομάστηκε έτσι, επειδή την περίοδο αυτή, συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας οι 

Χριστιανοί, δηλαδή «να απέχουν από κρέας». Λέγεται επίσης απόκριες, Απόκρεω, της 
Τυροφάγου, γιατί την εβδομάδα αυτή τρώνε μόνο γαλακτοκομικά και όχι κρέας, για να 
προετοιμαστούν σιγά – σιγά για τη νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη με την ελληνική 
λέξη Αποκριά είναι και η λατινική λέξη Καρναβάλι (Carneval,  Carnevale, από τις λέξεις 

Carne=κρέας και Vale=περνάει). 
Στην Ελλάδα, τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο του γλεντιού, της ψυχαγωγίας και του 

«μασκαρέματος», της μεταμφίεσης, που έχει παραμείνει από παλιές γιορτές της 
ρωμαϊκής εποχής, τις γιορτές αφιερωμένες στην έκπτωση του θεού Σατούρνους από 

τον Ήλιο τα Κρόνια «Λουπερκάλια» και «Σατουρνάλια» και από τις αρχαιότερες 
«Διονυσιακές γιορτές» των Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν, χόρευαν, 
τραγουδούσαν πίνοντας κρασί και το κέφι έφτανε στο κατακόρυφο προς τιμήν του 

Διόνυσου. Αποκορύφωμα της γιορτής της Αποκριάς είναι η τελευταία Κυριακή όπου το 
έθιμο προστάζει το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου που σηματοδοτεί το τέλος της 
Αποκριάς και την έναρξη της Σαρακοστής, δηλαδή της μεγάλης νηστείας μέχρι τον 

εορτασμό του Πάσχα. 
Παλιότερα το καρναβάλι γινόταν παντού στην Ελλάδα με μασκαράδες ομαδικές, 

χορούς, γλέντια, σάτιρα και διάφορα ιδιαίτερα έθιμα σε κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία για 
ξεφάντωμα, κρασί και χίλια δυο πειράγματα. Μεγαλύτερα κέντρα τέτοιου 

ξεφαντώματος ήταν, όπως και σήμερα, η Πάτρα με το περιβόητο Πατρινό Καρναβάλι, 
που έχει τις ρίζες του στις αρχές του 19ου αιώνα, η Ξάνθη με το ξακουστό πλέον 

Ξανθιώτικο Καρναβάλι, που γίνεται πόλος έλξης αφού έχει το μεγαλύτερο καρναβάλι 
των Βαλκανίων με πολλά λαογραφικά στοιχεία, η Πλάκα των Αθηνών, και η Θήβα με 

τον περίφημο «βλάχικο γάμο» της. 



Με οδηγό μας, τον εννοιολογικό χάρτη θα 
μάθουμε για τις Απόκριες πολλά…. 



Ήθη και έθιμα της Αποκριάς «Το Γαϊτανάκι» 

Από τα πιο γνωστά πανελλαδικά έθιμα, 
που διατηρούνται  ως τις μέρες μας, 

είναι το γαϊτανάκι. Το γαϊτανάκι είναι 
ένας χορός που δένει απόλυτα με το 

χρώμα και το κέφι της απόκριας. 
Δεκατρία άτομα χρειάζονται γι’ αυτόν 

το χορό. Ο ένας κρατά ένα μεγάλο 
στύλο στο κέντρο, από την κορυφή του 
οποίου κρέμονται 12 μακριές κορδέλες, 
διαφορετικού χρώματος η καθεμιά. Οι 
κορδέλες αυτές λέγονται γαϊτάνια και 

δίνουν το όνομά τους στο έθιμο. Οι 
υπόλοιποι δώδεκα χορευτές κρατούν 

από ένα γαϊτάνι και χορεύουν σε 
ζευγάρια. Καθώς κινούνται γύρω από το 
στύλο, κάθε χορευτής εναλλάσσεται με 

το ταίρι του κι έτσι πλέκουν τις κορδέλες 
πάνω του δημιουργώντας χρωματιστούς 

συνδυασμούς. 

https://youtu.be/PvcaDsFqroQ  

Πάτησε να δεις και να ακούσεις το 
γαϊτανάκι 

«Οι μπουμπούνες της 
Καστοριάς» 

Οι «Μπουμπούνες» είναι 
μεγάλες φωτιές που ανάβουν 
στις πλατείες της Καστοριάς. 

Πρόκειται για προχριστιανικό 
έθιμο, που επέζησε έως τις μέρες 

μας. Την Κυριακή της μεγάλης 
Αποκριάς, μικροί και μεγάλοι 
συγκεντρώνονται στη γειτονιά 

τους και ανάβουν τη φωτιά, ενώ 
ορχήστρες με πνευστά και 
χάλκινα παίζουν τοπικούς 

σκοπούς. Τα κεράσματα που 
έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι της 

γειτονιάς και το κόκκινο κρασί 
«δίνουν και παίρνουν», με το 

γλέντι να διαρκεί έως τα 
ξημερώματα. 

Πάτησε να δεις! 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_8uAjLlcwA  

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=0QLAAZNBdpE 
 

«Ο Βλάχικος γάμος» 

Ο Βλάχικος  γάμος 
αναβιώνεται στη Θήβα 

εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια και αποτελεί 
βασικό έθιμο για τις 

Απόκριες στην περιοχή. Η 
γιορτή που γίνεται 

ενσωματώνει πολλές 
συνήθειες των Βλάχων που 
εγκαταστάθηκαν στη Θήβα 

μετά την κάθοδό τους. 
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«Ο Καλόγερος» 

Ο Καλόγερος είναι πανάρχαιο 
έθιμο της Αποκριάς, στην περιοχή 
της Δράμας. Ο καλόγερος  
παριστάνει το πνεύμα εκείνο που 
θα φέρει καρποφορία στη γη μας. 
Είναι ντυμένος με στοιχεία ζώου 
και στη μέση του φοράει 
κουδούνες.  Ο Καλόγερος μιμείται 
το όργωμα, τη σπορά και την 
καρποφορία και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μεγάλης γιορτής  
παίζουν τα  παραδοσιακά όργανα 
και όλοι χορεύουν. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=5ObDGvG9Z7w  

Πάτησε να δεις το 
έθιμο 

«Τα αλευρομουτζουρώματα» 

Τα αλευρομουτζουρώματα, 
γίνονται κάθε χρόνο την 
Καθαρή Δευτέρα  στο Γαλαξίδι. 
Οι κάτοικοι ξεχύνονται στα 
στενά και πετούν ο ένας στον 
άλλον αλεύρι σε μεγάλες 
ποσότητες. Το γλέντι κρατάει 
για ώρες και πάντα με τη 
συνοδεία ξέφρενης μουσικής. 
Το έθιμο λέγεται πως το έφεραν 
πολυταξιδεμένοι ναυτικοί από 
την Σικελία και κρατά από εκεί 

τις ρίζες του.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=MjdrlY39atI 

 

«Οι Φανοί» 

 Οι φανοί, είναι φωτιές που 
ανάβουν στις γειτονιές της πόλης 
και γύρω τους στήνεται ένα γλέντι 
με χορό και προπαντός τραγούδι. Οι 
φανοί της Κοζάνης στηρίζονται στην 
αυθόρμητη συμμετοχή των 
κατοίκων της, αυτοί τον ετοιμάζουν 
και αυτοί πρωτοστατούν στο γλέντι 
με τα παραδοσιακά αποκριάτικα 
τραγούδια ,   φυσικά υπό τους 
ήχους των πνευστών και των 
χάλκινων. 
Οι φωτιές αυτές  συμβολίζουν τον 
εξαγνισμό, τη λατρεία της φύσης 
που ανανεώνεται και ξαναγεννιέται 
σηματοδοτώντας το καλωσόρισμα 
της άνοιξης και την έναρξη της 
καρποφορίας της 

https://www.youtube.com
/watch?v=fzLWjJ7eglg 
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Απόκριες & Αρχαία Ελλάδα 

Το ήξερες αυτό; 
O Θεός Διόνυσος είναι ο 
Θεός του κρασιού και του 
γλεντιού, πολλά από τα 
έθιμα που είδες και 
άκουσες παραπάνω είναι 
αφιερωμένα σε εκείνον, 
μιας και ήταν πάντα 
πρώτος στη διασκέδαση! 
Διάβασε το εικονόλεξο να 
μάθεις κι άλλα για 
εκείνον! 

 



Προσπάθησε με τη 
βοήθεια κάποιου 
μεγάλου να 
αναγνωρίσεις τις  
εικόνες που 
αναφέρονται στις 
Απόκριες. 
Μετά μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις 
όσες από αυτές τις 
εικόνες θέλεις για 
να φτιάξεις μια 
αποκριάτικη 
ιστορία…. 

Ας ξεκινήσουμε μαζί: 
“Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αστείος 

κλόουν… 

Μην ξεχάσεις να μας 
στείλεις την ιστορία σου 
στο  e-mail του σχολείου, 

θα μαζέψουμε όλες τις 
ιστορίες και θα φτιάξουμε 

ένα όμορφο βιβλίο με 
Αποκριάτικες ιστορίες 



Ώρα για τις δικές μας μάσκες 

Αν μπορείς εκτύπωσε όποια μάσκα σου 
αρέσει, κόψε την και χρωμάτισέ την. Αν 
δεν μπορείς να εκτυπώσεις ζήτησε τη 
βοήθεια κάποιου μεγάλου να στη 
σχεδιάσει. Μόλις τελειώσεις  βάλε λάστιχο 
στο πλάι και γίνε ο πιο αστείος μασκαράς! 
 ΥΓ:  Μη ξεχάσεις να μας στείλεις τις 
δημιουργίες σου , θα στολίσουμε τα 
δωμάτιά  μας με αυτές! 



Θέλεις να δημιουργήσεις αστείες μάσκες 
μαζί με την οικογένειά σου;  
Να μερικές ιδέες… 

Λαγοί , κοτοπουλάκια 
και προβατάκια! 

 Πιάτα χάρτινα λευκά 
 Χρωματιστά 

χαρτόνια  
 Βαμβάκι 
 Κόλλα 
 Ψαλίδι 
 Μπογιές  
 Φαντασία 

Περίγραμμα 
παλάμης - Κλόουν 

 Με ένα μολύβι σχεδίασε 
το περίγραμμα της 
παλάμης σου στο χαρτί 

 Κόψε με τη  βοήθεια 
κάποιου μεγάλου το 
περίγραμμα 

 Ζωγράφισε τον κλόουν 
όπως μπορείς 

 Τέλος κόλλησε την 
παλάμη σου σε ξύλο από 
σουβλάκι ή καλαμάκι ή 
γλωσσοπίεστρο 

Αστεία ζωάκια 
• πιάτα χάρτινα ή 

χαρτόνια 
• καλαμάκι ή ξυλάκι 

από σουβλάκι 
• κόλλα και ψαλίδι 
•  μαρκαδόροι 

Βγάλτε ωραίες αστείες 
φωτογραφίες με τις 

μάσκες που φτιάξατε! Το 
κάθε παιδάκι θα το 
παρουσιάσει στην 
ομάδα του μόλις 

ανοίξουμε και έτσι θα 
μοιραστούμε τις 

αποκριάτικες στιγμές 
μας! 



Έλα να 
θυμηθούμε τα 
σχήματα και να 

παίξουμε με 
αυτά! 

Ορθογώνιο 
Παραλληλόγραμμο  

Ρόμβος Κύκλος Τετράγωνο Τρίγωνο 

Θυμήσου τις ονομασίες των σχημάτων:στην 
επόμενη σελίδα θα παίξουμε ένα παιχνίδι! 



Βοήθησε τον Κλόουν να 
χρωματίσει τα σχήματα με το 
σωστό χρώμα. Tους κύκλους με 
κόκκινο, τα τρίγωνα με πράσινο 
και τα τετράγωνα με κίτρινο. 



Αξιοποίησε τα σχήματα: 
κόψε και προσπάθησε 
να φτιάξεις με αυτά 
έναν αστείο κλόουν! 
Όταν τον σχηματίσεις 
κόλλησέ τον σε ένα 
χαρτί! 
Θα χαρούμε πολύ να τα 
δούμε… 



«Η ιστορία  του Αρλεκίνου» 

‘Ωρα για παραμύθι! 
Διάβασε με τη βοήθεια 
κάποιου μεγάλου την  
ιστορία του Αρλεκίνου 
μετά ζωγράφισε ό,τι 
σου άρεσε από τήν 
ιστορία   
 

‘Ωρα για παραμύθι! 
Γειά σου, είμαι ο 

Αρλεκίνος! Διάβασε 
με τη βοήθεια 

κάποιου μεγάλου 
την  ιστορία μου και 

μετά ζωγράφισε 
ό,τι σου άρεσε από 
την ιστορία  αυτή! 



Γίνε ο πιο αστείος μασκαράς!  
Γίνε Αρλεκίνος…. 

Για να γίνεις σαν και εμένα, είναι 
εύκολο πολύ! Πάρε γρήγορα 

μπροστά σου μολύβι και χαρτί. Σε 
πολύχρωμα χαρτόνια, ρόμβους 

φτιάξε στη στιγμή. Κόψε, κόλλησέ 
τους στη σειρά σε μια γραμμή  και 
τη μαύρη τη σακούλα στόλισέ τη 

στο πι και φι!  
 Ο πιο όμορφος Αρλεκίνος θα 

είσαι φέτος στη γιορτή, γιατί η 
χειροποίητη στολή σου, θα ‘ ναι 

σίγουρα ζηλευτή! 

Τι θα χρειαστείς: 
• Μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών 
• Ρόμβους από πολύχρωμα χαρτιά ή 

χαρτόνια 
• Άσπρο γκοφρέ χαρτί ή ύφασμα ή 

χαρτοπετσέτα για γιακά 
• Ξυλομπογές για να χρωματίσεις τη μάσκα  
• Κόλλα και ψαλίδι 

Περιμένουμε να 
σε δούμε 
ντυμένο 

Αρλεκίνο! Στείλε 
μας τις 

φωτογραφίες 
σου ! 



«Τέχνη και Απόκριες» 

Πολλοί γνωστοί ζωγράφοι 
εμπνεύστηκαν από τις 
Απόκριες, και δημιούργησαν 
σπουδαία έργα Τέχνης. 
Βάλε την ποδιά σου, πάρε 
πινέλο και μπογιές και γίνε 
εσύ ο σημερινός μικρός 
ζωγράφος! 

«Ο Αρλεκίνος» 

Miro 

«Οι Tρείς Μουσικοί» 
Picaso 

 “Το τραπέζι της Καθαράς 
Δευτέρας” Σπύρος Βασιλείου  

 

«Οι Χαρταετοί» 
Μυταράς 



Παρατήρησε  τον πίνακα 
του Picasso και 
μελοποίησε το παρακάτω 
τραγούδι με τη βοήθεια 
κάποιου μεγάλου!!  



Αγαπητοί μας γονείς και γλυκά μας παιδιά, 
 

Σας ευχόμαστε να περάσετε μια τρελή Αποκριά, με 
σερπαντίνες χαρτοπόλεμο, γέλια και χορούς , να 

μετατρέψετε το σπίτι σε χώρους ξεχωριστούς! 
Ντυθείτε μασκαράδες και βόλτα βγείτε, στις 6 μμ το 

απόγευμα να γυρίσετε θυμηθείτε! 

ΤΕΛΟΣ…. 


