
ΕΘΙΜΑ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 

Ξάνθη 

Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, στην Ξάνθη, στη γέφυρα του ποταμού 
Κόσυνθου, αναβιώνει το «κάψιμο του Τζάρου». Πρόκειται για ένα 
κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα, τοποθετημένο πάνω σε πουρνάρια, 
που καίγεται και «ξορκίζει το κακό». Σε αυτή την περίπτωση, το κακό είναι… η 
απομάκρυνση των ψύλλων το καλοκαίρι. Το έθιμο έφεραν οι πρόσφυγες από 
το Σαμακόβ της Ανατολικής Θράκης και κάθε χρόνο ζωντανεύει από τους 
κατοίκους του ομώνυμου συνοικισμού. Μετά το «κάψιμο του Τζάρου», 
ακολουθεί γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 
 
Νάουσα 

Με διονυσιακή καταγωγή, το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες», συνεχίζει μέχρι 
και τις μέρες μας, να ζωντανεύει στην πόλη της Νάουσας. Την Κυριακή της 
Αποκριάς υπό τους χαρακτηριστικούς ήχους του νταουλιού και του ζουρνά, 
ένα μπουλούκι με «γενίτσαρους» περιφέρεται στους δρόμους της πόλης με 
τελικό προορισμό το δημαρχείο, όπου και κορυφώνεται η γιορτή. Στο ρυθμικό 
άκουσμα του Ζαλιστού, η Μπούλα βγαίνει στο παράθυρο και με 
χαρακτηριστικές ρυθμικές κινήσεις του σώματος της, ώστε να κουδουνίζουν 
τα κρεμασμένα στο στήθος της νομίσματα, χαιρετάει το μπουλούκι ενώ λίγο 
μετά κατεβαίνει κάτω, ενσωματώνεται στο πλήθος και όλοι μαζί συνεχίζουν 
την περιοδεία μέχρι να πάρουν την επόμενη Μπούλα. Σταδιακά σχηματίζεται 
μια «μεγαλειώδης» πομπή με ανθρώπους όλων των ηλικιών, να συμμετέχουν 
στην αναβίωση του εθίμου.  

 
 

 
 
 



Λάρισα –Τύρναβος 
Οι κάτοικοι του Τυρνάβου, την τελευταία Τρίτη, πριν από την Καθαρά 
Δευτέρα, ξεκινούν σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του Διονύσου, με 
αποκορύφωμα το «Μπουρανί» (χορτόσουπα αλάδωτη). Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προετοιμασίας στήνεται ένα ξεχωριστό σκηνικό παιχνιδιού, με φαλλικά 
σύμβολα και τολμηρά πειράγματα από τους «μπουρανίδες». 
 
Ρέθυμνο 

Οι κάτοικοι του χωριού Γέργερη, ντυμένοι με προβιές, ζωσμένοι με κουδούνια 
και με μουτζουρωμένα πρόσωπα και χέρια, βγαίνουν στους δρόμους και 
επιδίδονται σε έναν «αρκουδίστικο χορό». Δεμένοι μεταξύ τους με σχοινιά, ο 
ένας ακολουθεί τον άλλο, τρέχουν, χορεύουν, σατιρίζουν, χειρονομούν, 
δημιουργώντας με τους ήχους και τις κραυγές τους ατμόσφαιρα έκστασης και 
μέθης.  
Στο νομό Ρεθύμνου αναβιώνει ακόμη και το έθιμο της «Αρπαγής της νύφης». 
Γαμπρός και νύφη, είναι μεταμφιεσμένοι άντρες, κρατούν μαζί τους μία 
κούκλα -μωρό, με ζωγραφισμένο ένα μουστάκι για να… μοιάζει στο γαμπρό.  
Μερικά ακόμη δρώμενα είναι το «Όργωμα και η Σπορά», η «Κηδεία της 
Αποκριάς» και η «Καμήλα» φτιαγμένη από κρανίο ζώου και δύο ανθρώπους 
που τρέχουν σκυφτοί μέσα σε μεγάλα υφαντά υφάσματα, δημιουργώντας ένα 
αλλόκοτο τετράποδο. 

 
 
ΠΗΓΕΣ 
www.clickatlife.gr/taksidi/story/13573 

Την εργασία υλοποίησαν οι μαθητές Θωμάς Τσαδήμας , Δαμιανός Τσεργάς, 
Γιάννης Σουίνκελς, Νεκτάριος Χαντζηπαναγιωτίδης του τμήματος Α3 του 15ου 
Γυμνασίου Λάρισας στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτιστικού προγράμματος. 
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