
 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΟΛΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 

Υπεύζπλε εθπ/θόο: Καδάξα Ειέλε 

 



Αγαπεηνί καο δάζθαινη, γνλείο θαη θίινη. 

 Επεηδή απηή ηελ πεξίνδν ληώζνπκε πνιύ 

δεκηνπξγηθνί, αηζζαλζήθακε ηελ αλάγθε λα 

εθθξαζηνύκε κέζσ ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. Ωο 

εξαζηηέρλεο δεκνζηνγξάθνη απνθαζίζακε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο εθεκεξίδα. ην ηεύρνο 

πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο ζα δηαβάζεηε δηάθνξα 

άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν ησλ Απνθξηώλ.  

Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξόλν 

πνπ ζα αθηεξώζεηε. Να μέξεηε πσο έρνπκε θαηαβάιεη κεγάιε 

πξνζπάζεηα!!! αο επρόκαζηε νιόςπρα ην ηξηήκεξν πνπ ζα αθνινπζήζεη 

λα είλαη γεκάην δσληάληα, ρνξό θαη θέθη.  

πληάθηεο: 

 

                     

            

           Γ.                      Γ.               Α.     

 

                           

        

        Μ.                  Α.                Θ.                    . 



Σν ειιεληθό θαξλαβάιη 

 

       Ήξζε θαη πάιη ε επνρή ηνπ θαξλαβαιηνύ θαη κπνξνύκε, γηα κία 

αθόκε θνξά, λα απνιαύζνπκε ηηο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο πξηλ από ηε 

κεγαιύηεξε λεζηεία ηνπ έηνπο – ηε αξαθνζηή. Η ιέμε «θαξλαβάιη» 

πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό ‘carnem levare’ ή ‘carnis levamen’ πνπ 

ζεκαίλεη «δηαθνπή ηεο θξεαηνθαγίαο». Η ειιεληθή ιέμε είλαη ‘απνθξηά’.  

 

Μεηαμύ ησλ εζίκσλ πνπ πιαηζηώλνπλ ηηο 

παξαδνζηαθέο Απνθξηέο είλαη ηα 

ρνηξνζθάγηα, ην άλακκα θσηηάο ζε πιαηείεο 

θαη ζηαπξνδξόκηα, νη ρνξνί, ηα ηξαγνύδηα 

θαη νη ζπλεζηηάζεηο κεηαμύ ζπγγεληθώλ θαη 

θηιηθώλ νηθνγελεηώλ. Έλαο από ηνπο ρνξνύο 

πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηηο Απόθξηεο είλαη ν 

‘Αξθνπδηάξεο’ ή ‘Αξάπηθνο’, ρνξόο 

θσκηθόο πνπ εθηειείηαη από δύν άηνκα. Ο 

ρνξεπηήο θάλεη άγξηεο ρεηξνλνκίεο, γνπξιώλεη ηα κάηηα, κηκείηαη ηελ 

αξθνύδα θαη θάλεη πεδήκαηα.  

 

Αο δνύκε ηώξα πώο αληηιακβάλεηαη ην έζηκν ηεο Απνθξηάο έλαο καζεηήο 

καο.  

 

Τηο απόθξηεο ηα καγαδηά είλαη ζηνιηζκέλα κε κάζθεο, κε θνξδέιεο 

θαη κπαιόληα. Πνπιάλε ζηνιέο, ζεξπαληίλεο θαη θνλθεηί. Τα παηδηά 

είλαη ληπκέλα κε ζηνιέο θαη γπξίδνπλ ηα βξάδηα από ζπίηη ζε ζπίηη. 

Οη γπλαίθεο ηα θεξλάλε γιπθά θαη θαξακέιεο. Μνπ αξέζνπλ νη 

απνθξηέο γηαηί καο θεξλάλε γιπθά, αιιά δελ κνπ αξέζεη πνπ νη 

κεγάινη ιέλε άζρεκα ιόγηα απηέο ηηο κέξεο.  

 

 



Πνιινί είλαη νη ιανγξαθηθνί ζύιινγνη πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη  ζε 

δηάθνξα κέξε ηεο Ειιάδαο. Έλαο από απηνύο είλαη θαη ν  ιανγξαθηθόο 

ζύιινγνο ηνπ ρσξηνύ καο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη  «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» 

Ο ζύιινγνο απηόο δξαζηεξηνπνηείηαη πνιιά ρξόληα θαη κε θέθη, 

δσληάληα θαη πνιύ κεξάθη αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε ηεο παξέιαζεο 

ηνπ Καξλάβαινπ πνπ γίλεηαη ηελ Κπξηαθή ηεο Σπξηλήο. Σα κέιε ηνπ 

ζπιιόγνπ καδί κε πνιινύο εζεινληέο γηα δύν κήλεο πεξίπνπ 

θαηαζθεπάδνπλ άξκαηα θαη γξάθνπλ ζηηράθηα. Δηαθσκσδνύλ ηα πνηθίια 

δξώκελα πνπ αθνξνύλ ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ηόπνπ 

καο θαη όρη κόλν. Σνπο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηηο θσηνγξαθίεο πνπ καο 

δηέζεζαλ. 

    

 
 

        

 



    Σν θπξηόηεξν όκσο γλώξηζκα ηεο απνθξηάηηθεο πεξηόδνπ απνηεινύλ νη 

κεηακθηέζεηο πνπ ζπλεζίδνληαη ζε όιε ηελ Ειιάδα. Οη κεηακθηεζκέλνη ζπρλά 

ζρεκαηίδνπλ νκάδεο θαη δίλνπλ δηάθνξεο παξαζηάζεηο. Άιινηε πάιη, 

κεηακθηεζκέλνη απαγγέιινπλ απηνζρέδηνπο ζαηηξηθνύο ζηίρνπο κε έληνλε 

αζπξνζηνκία, πνπ έρνπλ ζρέζε κε πξόζσπα θαη γεγνλόηα ηνπ ηόπνπ καο ή κε 

εύζπκα πεξηζηαηηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

 

          ηε ζπλέρεηα δύν καζεηέο κάο πεξηγξάθνπλ ηηο απνθξηάηηθεο ζηνιέο πνπ 

ζα θνξέζνπλ θέηνο.  

 

 

Εγώ ζα ληπζώ πνδνζθαηξηζηήο κηαο ειιεληθήο νκάδαο. 

Τα ρξώκαηα ηεο ζηνιήο ζα είλαη ην άζπξν θαη ην 

γαιάδην. Θα θνξάσ αζιεηηθά παπνύηζηα. Θα θνξάσ 

θαη κία κάζθα, γη’ απηό ζα είκαη αζηείνο 

πνδνζθαηξηζηήο. Θα θξαηώ θαη κία κπάια. Σηελ 

κπινύδα κνπ ζα έρεη κία κηθξή ζεκαία ηεο Ειιάδαο.  

 

           

 

 Εγώ ζα ληπζώ Σπάηληεξ Μαλ. Θα 

θνξάσ ηε ζηνιή κνπ θαη ζα 

βγαίλσ έμσ. Η ζηνιή κνπ ζα έρεη 

θόθθηλν θαη καύξν ρξώκα. Θα έρεη 

πάλσ ηεο κηα αξάρλε. Η ζηνιή κνπ 

κνηάδεη κε θνιιάλ, θνιιάεη πάλσ 

ζην ζώκα κνπ. Δελ έρεη κπέξηα. 

Από ην ρέξη κνπ ζα βγάδσ ζρνηλί 

(ηζηόο αξάρλεο). Σην θεθάιη ζα 

θνξάσ θνπθνύια. 

 

 

 

 

Μηαο όκσο θαη κηιάκε γηα ην ηη επέιεμαλ λα ληπζνύλ θέηνο νη καζεηέο καο, θαιό 

ζα ήηαλ λα αλαθεξζνύκε θαη ζηνπο θιόνπλ. Η πην πνιπθνξεκέλε ζηνιή ζην 

θαξλαβάιη είλαη νη ζηνιέο ησλ αλζξώπσλ απηώλ πνπ κε ηα αζηεία, ηηο 

γθξηκάηζεο θαη ηα θακώκαηά ηνπο καο θάλνπλ λα γειάκε θαη λα δηαζθεδάδνπκε. 

 



ηελ ηάμε καο θξεκάζακε δηάθνξεο εηθόλεο θαη θαηαζθεπέο κε θιόνπλ. 

Από απηέο ηηο εηθόλεο εκπλεύζηεθαλ θαη ηξεηο καζεηέο θαη καο 

πεξηέγξαςαλ ηνπο ραξηησκέλνπο θιόνπλ.  

 

 

 

 

Κξαηάεη κπαιόληα. Έρεη κία 

κπαιίηζα. Έρεη έλα πνιύρξσκν 

παιηό. Σην έλα ρέξη θξαηάεη κία 

θόθθηλε βαιίηζα πνπ έρεη άζπξεο 

βνύιεο. Με ην δεμί ρέξη θξαηάεη 4 

κπαιόληα. Σηα ρέξηα ηνπ θνξάεη 

άζπξα γάληηα.  

 

 

  

 

 Ο κλόουν έχει μία κόκκινη μύηη και κραηάει ένα ηύμπανο. Παίζει 

μουζική. Έχει και ένα πράζινο καπέλο με ένα λουλουδάκι. Έχει ένα 

παπιγιόν κόκκινο με κίηρινα μπαλάκια.  

Ο κλόουν χαμογελάει. Παίζει μουζική με ένα ακορνηεόν. Φοράει ένα 

μικρούηζικο  κόκκινο καπέλο. Τα μαλλιά ηου είναι ζγουρά. Τα ρούχα 

ηου είναι παλιά. Έχει μία αζηεία κόκκινη μύηη.  



Έλαο άιινο καζεηήο καο πεξηγξάθεη έλαλ από ηνπο ηξεηο θιόνπλ πνπ ζαο 

δείμακε ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα. Δηαβάζηε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη 

καληέςηε πνηνο από απηνύο  είλαη.  

 

Ο κλόουν παίζει ηύμπανο. Ο κλόουν θοράει ένα καπέλο. Το καπέλο έχει 

πάνω ένα λουλούδι. Σηο λαιμό ηου έχει ένα παπιγιόν.  

 

Απηέο ηηο κέξεο θάλακε θαη πνιιέο θαηαζθεπέο θαη είκαζηε πνιύ 

πεξήθαλνη γηα ην απνηέιεζκα. Θέιεηε λα ξίμεηε κηα καηηά; 

 

ΜΑΚΕ 

  

 

 

 

 

 



ΥΑΡΣΑΕΣΟΘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΠΑΛΟΝΘ  

 

ΜΕ ΛΘΥΟΤΔΘΕ 

 

 

 

  



Παίμακε επίζεο θαη δύν παηρλίδηα, κέζα από ηα νπνία κάζακε πνιιά 

πξάγκαηα γηα ην θαξλαβάιη. Σν πξώην παηρλίδη είρε γξίθνπο θαη ην 

δεύηεξν ήηαλ έλα ζηαπξόιεμν. Θέιεηε λα παίμεηε καδί καο; 

 

Οη γξίθνη ηεο απνθξηάο 

 

 Είκαη όκνξθε πνιύ. Φνξάσ πνιύρξσκε θνξεζηά. Σν όλνκά κνπ 

αξρίδεη από «Υ» θαη έρεη 4 ζπιιαβέο. Πνηα είκαη; 

 

 Γύξσ από κέλα ρνξεύνπλ κηθξνί θαη κεγάινη. Κξαηνύλ 

ρξσκαηηζηέο θνξδέιεο. Πνηνο είκαη; 

 

 

 Με θνξάλε ζην πξόζσπν. Έρσ πνιιά ρξώκαηα θαη πνιιά ζρέδηα. 

Πνηα είκαη; 

 

 Με θνξάλε ζην θεθάιη. Μπνξεί λα είκαη κηθξό ή κεγάιν. Σν 

όλνκά κνπ αξρίδεη από «Κ» θαη έρεη 3 ζπιιαβέο. Πνηνο είκαη; 

 

 

 Με θνξάλε ηα αγόξηα. Ζσ ζε έλα πινίν. ην έλα κάηη κνπ έρσ έλα 

καύξν θνκκάηη ύθαζκα. Πνηνο είκαη; 

 

 Είκαη κέζα ζε έλα ζαθνπιάθη. Έρσ πνιιά κηθξά θαη ρξσκαηηζηά  

θνκκαηάθηα. Σν όλνκά κνπ έρεη 3 ζπιιαβέο. Πνηνο είκαη; 

 

 Υνξεύσ πνιύ όκνξθα. Έρσ πηαζκέλα ηα καιιηά κνπ. Φνξάσ 

θόθθηλν θόξεκα. Πνηα είκαη; 

 

 

 Καβαιάσ άινγν. Φνξάσ καύξε ζηνιή θαη κία κάζθα. Κξαηάσ 

ζπαζί. Σν όλνκά κνπ αξρίδεη από «Ζ». Πνηνο είκαη; 

 

 



 

 

ΚΑΘΕΣΑ: 

1. Υξσκαηηζηέο θνξδέιεο πνπ ηηο θπζάκε. 

 

ΟΡΘΖΟΝΣΘΑ: 

1. Φνξνύλ κάζθεο. 

2. Πνιύ κηθξά θνκκαηάθηα ραξηί. 

3. Σνλ πεηάκε ηελ Καζαξή Δεπηέξα. 

4. Γίλεηαη παξέιαζε αξκάησλ. 

5. Σελ ηξώκε ηελ Καζαξή Δεπηέξα. 

6. Αιιηώο νη Απνθξηέο. 

7. Πόιε ηεο Ειιάδαο. Φεκίδεηαη γηα ην θαξλαβάιη  ηεο. 

8. ……. Νηε Σδαλέηξν 

9. Μαο θάλεη  λα γειάκε. 

10. Μία από ηηο επηά κέξεο ηεο εβδνκάδαο 

11. Η Κπξά ………………………….. 



Μία καζήηξηα καο γξάθεη ιίγα ιόγηα γηα ηελ Καζαξή Δεπηέξα. 

 

Η Καζαξή Δεπηέξα είλαη ε Δεπηέξα κεηά ην θαξλαβάιη. Τε ιέκε 

θαζαξή, γηαηί μεθηλάεη ε λεζηεία ηεο Σαξαθνζηήο. Δελ ηξώκε θξέαο, 

ςάξη θαη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (γάια, ηπξί, θαζέξη, γηανύξηη), 

έηζη ην ζώκα καο ‘θαζαξίδεη’. Τξώκε θξνύηα, ιαραληθά, ξύδη, 

καθαξόληα, όζπξηα. Τξώκε ιαγάλεο θαη ραιβά. Τα παηδηά καδί κε 

ηνπο γνλείο ηνπο πεηάλε ραξηαεηό.  

 

Καη κηαο θαη κηιήζακε γηα ηελ Καζαξή Δεπηέξα …… ηη ιέηε; 

Θέιεηε λα ρξσκαηίζεηε κία πνιύ σξαία δσγξαθηά πνπ έρεη σο ζέκα ην 

πέηαγκα ηνπ ραξηαεηνύ; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Καζώο ινηπόλ ε πεξίνδνο πνπ δηαλύνπκε είλαη πεξίνδνο ραξάο θαη 

μεθαληώκαηνο … ζαο πξνζθαινύκε λα ηξαγνπδήζεηε θαη λα ρνξέςεηε καδί 

καο!!! Εκείο ην αθνύζακε ζηελ ηάμε καο πνιιέο θνξέο απηέο ηηο εκέξεο. 

Είλαη ην αγαπεκέλν καο ηξαγνύδη!!! 

Σν βαιζάθη 

 

Θα θνξέζσ ηα γηνξηηλά κνπ 

θαη ζα πάσ κεο ζην ρνξό 

ζα ρνξέςσ κε ηελ θαξδηά κνπ 

ην ρνξό πνπ ηόζν αγαπώ. 

 

Έλα βαιζάθη, έλα βαιζάθη 

θηεξά ζα θάλσ ζαλ ην πνπιάθη 

ζα ρνξέςσ κε ηελ θαξδηά κνπ 

ην ρνξό πνπ ηόζν αγαπώ. 

 

Με ηε Μαίξε θαη κε ην Γηώξγν 

κε ηελ Άλλα θαη ηνλ Σνηό 

ζην βαιζάθη ζα ηξηγπξίζσ 

                                         θη όκνξθα ζα ρνξνπεδώ. 

 


