


Απόκριες  ή Απόκρεω 

είναι η περίοδος που 

απέχουμε από το κρέας . 

Διαρκεί  τρεις βδομάδες 

και τελειώνει σαράντα 

μέρες πριν το Πάσχα .Τις 

γιορτάζουμε με χορούς,  

γλέντια ,ομαδικές 

μασκαράτες και έθιμα 

ξεχωριστά από περιοχή 

σε περιοχή! Τι είναι οι  

Απόκριες  ; 

Βρε παιδιά 

έφτασαν 

κιόλας 

Απόκριες ! 

Τι λέτε 

 παιδιά να 

επισκεφθούμε  

τις Κυκλάδες 

φέτος ; 



Ναι είμαστε έτοιμοι!!! Μάθαμε  μάλιστα ότι 

αυτή την περίοδο στις Κυκλάδες ιδιαίτερη 

θέση έχει  η Πέμπτη της Κρεατινής 

εβδομάδας, η γνωστή μας Τσικνοπέμπτη και  

ο εορτασμός κορυφώνεται την τελευταία 

Κυριακή της Τυρινής  που  λέγεται Τρανή 

Αποκριά. Από ποιο νησί  όμως να 

ξεκινήσουμε; 



Από την Αμοργό εκεί 

αναβιώνει το έθιμο του 

Καπετάνιου.Το πρωί της 

Τυρινής νέοι ντυμένοι στα 

ασπρόμαυρα με βράκες 

,ζωνάρι,τραγιάσκες  και  

παραδοσιακά γιλέκα πηγαίνουν 

στην εκκλησία συνοδευόμενοι  

από οργανοπαίκτες που  

τραγουδούν 

μαντινάδες.Καπετάνιος γίνεται 

αυτός που θα πιάσει το άμφιο  

που θα πετάξει ο παπάς του 

χωριού! 

Με το έθιμο αυτό  

μπορεί  ο 

Καπετάνιος να  

φανερώσει μια 

κρυφή του αγάπη 

τραγoυδώντας!Η 

γιορτή  

συνοδεύεται από 

ψάρι τηγανητό, 

καλό κρασί και 

βέβαια μαντινάδες! 



Ααα! Αυτό το έθιμο μου 

θύμισε το έθιμο της 

‘Καπεταναίας’ που 

κάνουν και στη 

Σέριφο! 



Παιδιά αν είστε εκεί γύρω 

περάστε και μια βόλτα  από  

το νησί μου  την Άνδρο! 

Εκεί το τελευταίο  Σάββατο 

και την τελευταία Κυριακή 

της Αποκριάς στη Χώρα 

της  Άνδρου γίνεται 

παρέλαση με άρματα 

ομάδων μεταμφιεσμένων με 

βεγγαλικά και χορό! 



Καλή ιδέα!Μπορούμε  να  έρθουμε να 

σε δούμε αφού περάσουμε  την 

Τσικνοπέμπτη  από την Τήνο να 

δούμε  το έθιμο του Αποκριάτικου 

χορού και του Αλφαβηταρίου της 

Αγάπης! Εκεί χορεύουν σε κύκλο 

και τραγουδούν  στίχους 

περιπαικτικούς ακολουθώντας, 

σύμφωνα με το πρώτο γράμμα κάθε 

στίχο με αλφαβητική σειρά. Κερνούν 

τοπικά εδέσματα και γλυκίσματα! 



Και έχει και συνέχεια..Την Κυριακή 

της Αποκριάς στο χωριό Φαλατάδος  

γίνεται καρναβάλι και στήνεται 

γλέντι σωστό με τσαμπούνες,βιολιά 

και κιθάρες!Ενώ,στο χωριό Αγάπη 

έχουν το έθιμο του 

Μακαρονά!Μόλις κάψουν ένα 

ανθρώπινο ομοίωμα απολαμβάνουν 

την παραδοσιακή μακαρονάδα! 



Τι λέτε για τη Σίφνο με τις 

παραδοσιακές  ‘Καμήλες’;Εκεί  

πρωταγωνιστές είναι το 

μουσικό ζευγάρι ΄τακίμι΄ που 

το βιολί συνοδεύει το 

λαγούτο!Και βέβαια δε λείπει 

το πλούσιο φαγητό στις 

λεγόμενες ‘τράπεζες’. 



Στη Μύκονο να δείτε τι 

γίνεται!Το Σάββατο της 

Αποκριάς  γίνεται  

λαχειοφόρος με διάφορους 

νόστιμους σπιτικούς μεζέδες 

στην Άνω Μερά  και την 

προτελευταία Κυριακή  

διοργανώνεται καρναβάλι που 

παίζουν το γαΐτανάκι και 

διαγωνίζονται για την καλύτερη 

αμφίεση!  



Και στην Κέα οργανώνονται  

χοροί μασκαρεμένων και 

αποκριάτικα παιχνίδιαΤο 

μεγάλο πανηγύρι γίνεται όμως 

την Κυριακή της Αποκριάς με 

παρέλαση  και χιουμοριστικά 

δρώμενα .Το φαΐ δεν θα λείπει 

αφού κερνούν κρασί, σουβλάκια 

και ρυζόγαλο με λεμόνι!  



Εμένα πάντως βρε παιδιά μου 

αρέσει αυτό το έθιμο της 

Νάξου ,που βγαίνουν την 

Τσικνοπέμπτη στους δρόμους 

οι λεγόμενοι ‘Κουδουνάτοι’ με 

προσωπίδες  και με κουδούνια 

στη μέση, προκαλώντας δυνατό 

θόρυβο και οι ντόπιοι τους 

κερνούν αυγά! 



Φαντάσου τι γίνεται 

στη Σαντορίνη την 

τελευταία Κυριακή της 

Αποκριάς που ο Δήμος 

οργανώνει Καρναβάλι 

στην κεντρική πλατεία 

των Φηρών στο οποίο  

παίρνουν μέρος όλα τα 

σχολεία! 



Και μην ξεχάσουμε 

βέβαια  τη Σύρο την 

αρχόντισσα των 

Κυκλάδων! 

Βέβαια!Για 

πες μας τι 

μας 

περιμένει 

εκεί; 



Η Σύρος έχει 

μεγάλη ιστορία 

στα έθιμα των 

Αποκρεών!  

Αλήθεια είναι!Ο 

προπάππους μου 

είχε φωτογραφίες  

από το καρναβάλι 

στην κεντρική 

πλατεια 

Ερμούπολης!Να 

μερικές! 







Σήμερα στα 

σοκάκια της Άνω 

Σύρου αναβιώνουν 

τα ΄ζεΐμπέκια΄ με 

συνοδεία λαικών 

μουσικών 

οργάνων!  

Και την Καθαρά 

Δευτέρα στο Γαλησσά 

γιορτάζουν τα 

Κούλουμα με 

πέταγμα χαρταετού, 

σαρακοστιανά 

εδέσματα και 

μουσική από λαική 

ορχήστρα! 



Πω πω μεγάλο το 

δίλημμα! Πού να 

πρωτοπάς;Κάθε νησί 

ξεχωριστό με μοναδικά 

έθιμα!Έχω μπερδευτεί! 

Παιδιά τι λέτε; 



Θείε,τούτες οι 

μέρες το ‘χουνε, 

τούτες οι 

τυρινάδες και 

άκρη δεν θα 

βγάλουμε με 

τούτες  τις 

Κυκλάδες! 

Καλά τα λέτε μικρά 

μου!Και σεις παιδιά 

μου, τα μάτια σας 

ανοιχτά γιατί μπορεί 

τούτες τις Απόκριες 

κάπου να 

συναντηθούμε!!! 




