Γνωρίζω την

Τα πιο γνωστά καρναβάλια
σε όλο τον κόσμο.
Ρίο Ντε Τζανέιρο,
Βραζιλία

Βενετία, Ιταλία

Η ιστορία της παρέλασης ξεκίνησε
το 1928. Samba, salsa, λαμπερά
κοστούμια, ατελείωτος χορός και
ξεφάντωμα μέχρι τελικής πτώσης.
Το έθιμο της μεγάλης παρέλασης,
το περίφημο Σαμπατοδρόμιο με τη
συμμετοχή εκατοντάδων χορευτών.
Το καρναβάλι του Ρίο είναι πρώτο στη
σχετική λίστα αφού υπολογίζεται πως
κάθε χρόνο 300.000 άτομα ταξιδεύουν
στη Βραζιλία για να παρακολουθήσουν
το πιο φαντασμαγορικό καρναβάλι
του κόσμου.

Τα χρόνια του Μεσαίωνα ήταν μια
γιορτή που σηματοδοτούσε το πέρασμα
από τον χειμώνα στην άνοιξη δίνοντας
την ευκαιρία στους Βενετσιάνους να
ζήσουν δύο εβδομάδες ξενοιασιάς και
να σατιρίσουν τους άρχοντες και την
εξουσία κρυμμένοι πίσω από μάσκες.
Το πρώτο καρναβάλι πραγματοποιήθηκε
το 1296.

1

Γνωρίζω την
https://www.i-learn.gr

Πάτρα, Ελλάδα
Κάθε χρόνο στις 17 Ιανουαρίου κάνει
την εμφάνισή του στους δρόμους της
Πάτρας, ο τελάλης του Πατρινού
Καρναβαλιού, με μια ειδική κατασκευή
με τη μορφή μουσικού άρματος.
Ο τελάλης αναγγέλλει με κάθε
καρναβαλική επισημότητα την έναρξη
του Καρναβαλιού με ένα σκωπτικό
μήνυμά του και καλεί τους Πατρινούς
να συγκεντρωθούν το βράδυ της ίδιας
μέρας στην Τελετή Έναρξης.

Νίκαια, Γαλλία

Η «Μάχη των Λουλουδιών» ένα
σημαντικό γεγονός στη Γαλλική
Ριβιέρα. Κάθε χρόνο εδώ συρρέει
πλήθος επισκεπτών και η πόλη
ανεβάζει ρυθμούς και κέφι, γεμίζει
με χρώματα και λουλούδια.
Παρελάσεις, λουλουδοπόλεμοι,
σόου με βεγγαλικά, συναυλίες ,
θεματικές βραδιές και πολλά ακόμα
συνθέτουν μια όμορφη εικόνα, την
οποία αξίζει κάποιος να θαυμάσει και
να γίνει μέρος του γιορτινού παζλ.

Νέα Ορλεάνη, Η.Π.Α
Ένα καρναβάλι που λαμβάνει χώρα στους
δρόμους της Νέας Ορλεάνης με εγχώριες
μπάντες πνευστών. Αποκορύφωμα των
εορτασμών είναι η λεγόμενη “Αμαρτωλή
Τρίτη, Mardi Gras”, η τελευταία Τρίτη πριν
από τη νηστεία της Σαρακοστής, όπου όλοι
τρώνε κρέας.
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Βέλγιο

Στην πόλη Binche, διοργανώνεται κάθε χρόνο
η φαντασμαγορική παρέλαση αρλεκίνων
και πιερότων, που εντυπωσιάζουν το κοινό.
Τόσο οι καρναβαλιστές, που παρελαύνουν
όσο και οι επισκέπτες, επιδίδονται σε
έναν άνευ όρων “πορτοκαλοπόλεμο”,
προκαλώντας την περιέργεια και τον
ενθουσιασμό των συμμετεχόντων.

Ισπανία

Ινδία
Η λέξη «Καρναβάλι» αποτελείται
από δύο λατινικές λέξεις «Carne»,
δηλαδή το κρέας, και «Vale»,
σημαίνει «αντίο». Καρναβάλι στην
Γκόα γιορτάζεται για τρεις ημέρες.
Είναι η γιορτή των χρωμάτων,
του τραγουδιού και της μουσικής.

Η λέξη «καρναβάλι» προέρχεται
από τη μεσαιωνική λατινική φράση
Carnelevarium, δηλαδή αφαιρούμε
το κρέας. Το Καρναβάλι γιορτάζεται
και εδώ 40 μέρες πριν τη Σαρακοστή.
Κάθε πόλη της Ισπανίας έχει τη δική
της μοναδική γεύση γιορτής.
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Ένωσε τους αριθμούς
και χρωμάτισε την εικόνα.

Σκάναρε εδώ
και παίξε το κουίζ
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Η ιστορία του καρναβαλιού στην

Ελλάδα

Η ετυμολογία της λέξης «καρναβάλι» είναι λατινικής προέλευσης
“ carne” και “vale” που σημαίνει ”αποχαιρέτα το κρέας”. Είναι δηλαδή,
ταυτόσημη της ελληνικής λέξης Αποκριά – Απόκριες, που στα αρχαία
ελληνικά σημαίνει ”απομακρύνομαι από το κρέας” – ”αποκρέω”. Πρόκειται,
λοιπόν, για την περίοδο που προηγείται της Σαρακοστής, όπου οι πιστοί
απέχουν από την κατανάλωση του κρέατος.

Σαν έθιμο, θεωρείται από τα

αρχαιότερα και κουβαλά μια ιστορία
χιλιετιών, αφού αφετηρία του θεωρούνται
οι αρχαίες Διονυσιακές Τελετές. Στην
αρχαία Ελλάδα, ο θεός Διόνυσος ή Βάκχος,
ήταν ο θεός του κεφιού, του κρασιού και
του γλεντιού. Οι ακόλουθοι του Διονύσου,
οι Σάτυροι, τον τιμούσαν δημιουργώντας
μεγάλες πομπές, μεταμφιεσμένοι, κάνοντας
άσεμνες χειρονομίες, λέγοντας βωμολοχίες,
πίνοντας και χορεύοντας. Η εξήγηση που
δίνεται στις εκδηλώσεις αυτές, είναι ότι με
τελετουργίες, ξόρκιζαν το κακό και τον
χειμώνα και προετοίμαζαν τον ερχομό
της Άνοιξης. Με το πέρασμα των αιώνων,
και την επιρροή της κουλτούρας, των
μύθων και της παράδοσης του κάθε τόπου,
διαμορφώθηκαν οι αντίστοιχες εκδηλώσεις
της Αποκριάς σε κάθε γωνιά της χώρας.
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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.

Η πρώτη εβδομάδα των

Αποκριών που τελειώνει την Κυριακή
του Ασώτου, λέγεται και Προφωνή,
επειδή παλιά προφωνούσαν, δηλαδή
διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι Απόκριες.

Η δεύτερη εβδομάδα λέγεται
Κρεατινή ή της Κρεοφάγου, επειδή
έτρωγαν κρέας και δεν νήστευαν
ούτε την Τετάρτη ή την Παρασκευή.
Η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται με
γλέντια και φαγοπότια χωρίς κανένα
θρησκευτικό περιορισμό. Η Κυριακή
της εβδομάδας αυτής, η Κυριακή της
Απόκρεω -και συνεκδοχικά ολόκληρη
η περίοδος από την είσοδο του
Τριωδίου μέχρι την Καθαρά Δευτέραονομάστηκε έτσι, επειδή συνηθίζεται να
μην τρώνε κρέας οι Χριστιανοί, δηλαδή
«να απέχουν από το κρέας».
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Η ιστορία του καρναβαλιού στην

Ελλάδα

Η τρίτη εβδομάδα λέγεται

Τυρινή ή της Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν
γαλακτοκομικά προϊόντα σαν ενδιάμεση
κατάσταση μεταξύ κρεοφαγίας και νηστείας,
για να προετοιμαστούν σιγά - σιγά για τη
νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη με την
ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η λατινική
λέξη Καρναβάλι.

Χρωμάτισε την παρακάτω μάσκα.

Σκάναρε εδώ
και παίξε το κουίζ
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Φτιάξε τη μεσοστιχίδα της Aποκριάς.

Α
Π
Ο
Κ
Ρ
Ι
Α
Η λέξη Αποκριά στα λατινικά.
Χάρτινη ταινία διπλωμένη σε καρούλι.
Μικρά στρόγγυλα κομμάτια χαρτιού.
Ονομάζεται η δεύτερη εβδομάδα όπου καταναλώνουμε κρέας.
Το μεγαλύτερο καρναβάλι στον κόσμο.
Στις «Διονυσιακές τελετές» οι άνθρωποι γλεντούσαν προς τιμή του _________.
Οι πιο γνωστές είναι οι βενετσιάνικες _________.

Σκάναρε εδώ
και παίξε το κουίζ
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