


Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την 

Καθαρά Δευτέρα οπότε και αρχίζει η Μεγάλη 

Σαρακοστή. Ταυτίζονται με την περίοδο του 

Τριωδίου, μια κινητή περίοδο στην Ορθόδοξη 

Χριστιανική παράδοση από την Κυριακή του 

Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της 

Τυροφάγου ή Τυρινής.



Απόκριες στην Ελλάδα

Τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο του γλεντιού, της ψυχαγωγίας 

και του «μασκαρέματος», της μεταμφίεσης, που έχει 

παραμείνει χρόνια και από τις αρχαιότερες 

«Διονυσιακές γιορτές» των Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι 

μεταμφιέζονταν, χόρευαν, τραγουδούσαν πίνοντας κρασί και 

το κέφι έφτανε στο κατακόρυφο προς τιμή του Διόνυσου.

Παλιότερα το καρναβάλι γινόταν παντού στην Ελλάδα με 

μασκαράτες ομαδικές, χορούς, γλέντια, σάτιρα και διάφορα 

ιδιαίτερα έθιμα σε κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία για 

ξεφάντωμα, κρασί και χίλια δυο πειράγματα.





 Πάτρα, Πατρινό Καρναβάλι

 Ξάνθη, Ξανθιώτικο Καρναβάλι

 Κοζάνη, Η Κοζανίτικη Αποκρία και οι Φανοί

 Καλαμάτα, το 1ο Καλαματιανό Καρναβάλι

 Θήβα, ο Βλάχικος γάμος

 Τύρναβος, Τυρναβίτικο Καρναβάλι

 Καρναβάλια στο Αιγαίο





Είναι η βασίλισσα του ελληνικού καρναβαλιού, και δεν 

επιδέχεται καμία αντίρρηση σε αυτό. Η αχαϊκή 

πρωτεύουσα ντύνεται στα πολύχρωμά της από πολύ 

νωρίς τον Φεβρουάριο, και σφύζει από ζωή και 

«τρελή» μουσική στην κορύφωση των 

καρναβαλικών εκδηλώσεων, που αυτή την χρονιά 

τοποθετούνται στα μέσα Μαρτίου.



Οι απολαυστικές παρελάσεις του Πατρινού 

Καρναβαλιού –που, παρεμπιπτόντως, έχει τις ρίζες 

του στις αρχές του 19ου αιώνα- με αποκορύφωμα 

την Μεγάλη Παρέλαση, το βράδυ της 17ης 

Μαρτίου. Τις υπόλοιπες ημέρες, τα events

περιλαμβάνουν παιδική καρναβαλούπολη, κυνήγι 

κρυμμένου θησαυρού, αιμοδοσία, χορευτικές 

παραστάσεις, παζάρια, ποδηλατικές δράσεις και 

συναυλίες. Όπως πάντα, η καύση του Βασιλιά 

Καρνάβαλου θα λάβει χώρα στον λιμενοβραχίωνα

της πόλης. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων εδώ.





Από τα πλέον φημισμένα Καρναβάλια της χώρας και 

των Βαλκανίων – και σίγουρα το πιο δημοφιλές της 

Βόρειας Ελλάδας – το Ξανθιώτικο Καρναβάλι 

σχεδόν συμπληρώνει μισό αιώνα παρουσίας στην 

πανέμορφη θρακιώτικη πόλη, και συγκεντρώνει 

χιλιάδες επισκέπτες για να γιορτάσουν υπό τις 

προσταγές του φετινού του συνθήματος, που είναι 

«Έτσι γλεντάμε κι ας λεν ότι χρωστάμε!»



Οι τρεις «γκράντε» παρελάσεις στο κέντρο της πόλης. Στις 

9 Μαρτίου η «Παρέλαση Λαογραφίας» στήνει τον χορό, 

και στις 16 Μαρτίου η βραδινή Καρναβαλική 

Παρέλαση προθερμαίνει το κοινό για το μεγάλο 

κλείσιμο της Παρέλασης της Κυριακής των Αποκριών.

Πάνω από τριάντα σύλλογοι έχουν ετοιμάσει εδώ και 

καιρό τις στολές τους, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια του 

τελικού δεκαπενταημέρου θα λαμβάνουν χώρα 

συναυλίες εικαστικές εκθέσεις, δρώμενα όπως το 

περίφημο κάψιμο του «Τζάρου», ένα… φλογερό 

λαογραφικό έθιμο με φαντασμαγορική ατμόσφαιρα και 

πυροτεχνήματα και φυσικά, πολύ κέφι σε όλα τα μήκη 

και τα πλάτη της Ξάνθης, χάρη στο γιορτινό κλίμα που 

δημιουργούν οι επισκέπτες της πόλης στους δρόμους





Στην μακεδονίτικη πόλη, οι Απόκριες σηματοδοτούν 

την ευκαιρία να αναδείξουν οι κοζανίτικες γειτονιές 

το φλογερό τους ταμπεραμέντο. Πέρα από τα 

καρναβάλια, τις πομπές, τα κεράσματα και τους 

χορούς, οι περίφημοι Φανοί επανέρχονται στο 

προσκήνιο και φέτος, για να βάλουν κυριολεκτικά 

φωτιά σε κάθε γωνιά της πόλης.



Μασκαράδες περιφέρονται στους δρόμους, λαϊκοί οργανοπαίκτες και 
μπάντες δίνουν τον ρυθμό, το κρασί και τα κεράσματα προς τους 

επισκέπτες της πόλης δίνουν και παίρνουν, ενώ οι διονυσιακές 
αισχρολογίες δεν λείπουν ούτε από τους κοζανίτικους εορτασμούς, 

που φημίζονται για το κέφι τους.

Το ανανεωμένο Καρναβάλι της πόλης έχει την μορφή θεατρικών 
παραστάσεων με ιστορικά και μυθολογικά θέματα. Το μεσημέρι της 

Κυριακής της Αποκριάς πραγματοποιείται η μεγάλη παρέλαση 
αρμάτων, και η καλύτερη ομάδα βραβεύεται στο πάρκο του Αγίου 

Δημητρίου. Το βράδυ έρχεται η ώρα για τους «Φανούς», τις φωτιές 
δηλαδή που ανάβει κάθε γειτονιά, για να μαζευτούν τριγύρω κάτοικοι 
και επισκέπτες, να χορέψουν, να φάνε, να πιούν και να… πειραχτούν 

με τα λεγόμενα «ξιανέντροπα» τραγούδια.




