
 

 

 

 

Με τη λατινογενή λέξη Καρναβάλι, την αντίστοιχη της ελληνικής 

απόκρεω ή αποκριά, χαρακτηρίζεται η περίοδος των τριών 

εβδομάδων πριν από την Καθαρά Δευτέρα, κατά την οποία 

επικρατεί το έθιμο του μασκαρέματος.  

 

Κυριολεκτικά, «Αποκρεά» σημαίνει τον αποχαιρετισμό της 

περιόδου κρεατοφαγίας ή την αποχή από το κρέας (από-κρεώ). 

Αντίστοιχα και η λατινογενής λέξη «Καρναβάλι» είναι σύνθετη 

από τις λέξεις carne = κρέας και vale = χαιρετώ. 

 

 Οι Απόκριες αποτελούν ουσιαστικά την εισαγωγή στην περίοδο της 

νηστείας και προετοιμασίας για τη μεγαλύτερη γιορτή της 

χριστιανοσύνης, το Πάσχα. Αποτελούν για τους πιστούς μια περίοδο 

εκτόνωσης, πριν αρχίσει η Σαρακοστή, που ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα. 

Με τη νηστεία της Σαρακοστής, οι πιστοί προετοιμάζονται ψυχικά και 

σωματικά για να παρακολουθήσουν τα Θεία Πάθη κατά τη Μεγάλη 

Εβδομάδα. 

 

Οι ρίζες των εθίμων της Αποκριάς μπορούν να ανιχνευθούν στην 

αρχαιότητα. Σχετίζονται με τις λατρευτικές γιορτές προς τιμήν του 

θεού Διονύσου, στις οποίες κυριαρχούσε ο ενθουσιασμός, η ευθυμία και 

διασκέδαση. Με την επικράτηση του χριστιανισμού, στοιχεία της 

αρχαιοελληνικής λατρείας συνδυάστηκαν στη συνείδηση και τις παραδόσεις του λαού με 

την περίοδο πριν από τη Σαρακοστή. Σήμερα, το καρναβάλι ξεκινά κάθε χρόνο την 

Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου και λήγει την Κυριακή της Τυροφάγου.  

 

Παλιότερα, τον εορταστικό τόνο έδιναν οι παρέες των 

μεταμφιεσμένων, που κυκλοφορούσαν στους δρόμους και γύριζαν 

τα βράδια στις γειτονιές τραγουδώντας άσεμνα και σκωπτικά 

τραγούδια. Αυτού του είδους, όμως, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις 

χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και 

πλέον έχουν επικρατήσει οι οργανωμένες και τυποποιημένες από 

τις τοπικές κοινωνίες εορταστικές εκδηλώσεις, όπως παρελάσεις 

με μασκαρεμένους και πολύχρωμα άρματα, τραγούδια από 

χορωδίες, συνεστιάσεις και χοροί με θέμα το καρναβάλι, κ.ά. 



Α. Απάντησε τις πιο κάτω ερωτήσεις:  

 

1. Τι σημαίνει η λέξη «αποκριά»;  

2. Από πότε γιορτάζονται οι Απόκριες; 

3. Πώς γιορτάζεται σήμερα το καρναβάλι στην Κύπρο / Ελλάδα; 

4. Εσένα σου αρέσει η γιορτή του καρναβαλιού; Ναι ή όχι και γιατί; 

 

Β. Κάνε έρευνα και γράψε πώς γιορτάζεται το καρναβάλι σε κάποια άλλη 

πόλη του κόσμου, εκτός Κύπρου ή και Ελλάδος. (15-20 γραμμές).  

 

Γ. Επέλεξε και κάνε μία από τις πιο κάτω εργασίες: 

 

α) Φτιάξε μια παρουσίαση τύπου PowerPoint, που να παρουσιάζεις πώς 

γιορτάζεται το καρναβάλι στην πόλη ή το χωριό σου.  

β) Φτιάξε μια παρουσίαση τύπου PowerPoint, που να παρουσιάζεις πώς 

γιορταζόταν το καρναβάλι τον 19ο αιώνα μ. Χ., στην Ελλάδα ή την Κύπρο. 

 

Δ. Ζωγράφισε και περίγραψε σε 15-20 γραμμές, μια καρναβαλίστικη 

στολή.  


