
Τα αποκριάτικα έθιμα ανά την Ελλάδα 
 

Από την Κρήτη μέχρι τις Σέρρες, από τη Λέρο μέχρι την Ξάνθη κι από την 
Κέρκυρα μέχρι την Λάρισα, γνωστά ή άγνωστα αποκριάτικά έθιμα αναβιώνουν 
μέχρι σήμερα, κρατώντας ζωντανή την ελληνική παράδοση. Μπορεί για τους 
περισσότερους οι Αποκριές να συνδέονται με τα μεγάλα καρναβάλια, τις 
παρελάσεις μεταμφιεσμένων ή τους ξέφρενους χορούς. Σε αρκετούς όμως 
νομούς και γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, σώζονται έθιμα και παραδόσεις 
που μεταφέρονται αναλλοίωτα από γενιά σε γενιά μέχρι και τις μέρες μας. 

Διονυσιακού χαρακτήρα, αρχαιοελληνικής προέλευσης, με παγανιστικές 
επιρροές, τις περισσότερες φορές έντονα σκωπτικά και με σατυρική διάθεση, τα 
αποκριάτικα έθιμα ανά την Ελλάδα, συνδέονται άλλοτε με την ιστορία και τους 
θρύλους της περιοχής και άλλοτε πάλι αποτελούν απλώς μια αφορμή διαφυγής 
από την καθημερινότητα. 
Η προετοιμασία σε αρκετές περιπτώσεις ξεκινάει μόλις ανοίγει το Τριώδιο, ενώ 
κορυφώνεται πάντοτε την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, όπου σε κάθε 
περιοχή στήνεται μεγάλο γλέντι που διαρκεί μέχρι το πρωί της Καθαρής 
Δευτέρας. 
 
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.  

 
Άμφισσα 

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς αναβιώνει στην Άμφισσα ο θρύλος 
του «στοιχειού». Από τη συνοικία Χάρμαινα, όπου βρίσκονται τα παλιά 
Ταμπάκικα (βυρσοδεψεία) και τα σκαλιά του Αϊ Νικόλα κατεβαίνει το «στοιχειό» 
και μαζί ακολουθεί πλήθος μεταμφιεσμένων. Στο ιστορικό μεγάλο καφενείο της 
πόλης γίνονται ατέλειωτες συζητήσεις σατιρικού περιεχομένου για τους θρύλους 
και τα στοιχειά. Κατά την παράδοση της περιοχής τα «στοιχειά» αποτελούν 
ψυχές σκοτωμένων ανθρώπων ή ζώων που εξακολουθούν και τριγυρίζουν στην 
περιοχή.  
 
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» 

 
 
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. 



Κοζάνη 

Ο Φανός, ο συμβολικός «βωμός» της αποκριάτικης εορταστικής φωτιάς, ανάβει 
εδώ και πολλούς αιώνες στην Κοζάνη. Ανεξαρτήτως από τις έριδες ως προς την 
καταγωγή του, το συγκεκριμένο έθιμο, δίνει έναν πανηγυρικό τόνο στην πόλη. Με 
προεξάρχουσα την κεντρική πλατεία, όπου την Κυριακή της Αποκριάς ανάβει ο 
μεγάλος «Φανός», ακολουθούν οι μικρότεροι συνοικισμοί που ανάβουν 
ταυτόχρονα τους δικούς τους «Φανούς»… για να ξεκινήσει μια ξέφρενη γιορτή 
καθαρά διονυσιακού χαρακτήρα. Οι χορευτικοί κύκλοι γύρω από τον βωμό 
διευρύνονται, τα τραγούδια διαδέχονται το ένα το άλλο. Τα περισσότερα είναι τα 
καλούμενα «ξινέντραπα» ή «μασκαραλίτκα» τραγούδια, με έντονες σατυρικές-
πειρακτικές αναφορές. Το κρασί ρέει άφθονο, το ίδιο και τα τοπικά εδέσματα, ενώ 
το γλέντι κρατάει μέχρι τα ξημερώματα της Καθαρής Δευτέρας. 
 
Λέρος 

Πειρακτικού χαρακτήρα είναι και τα αποκριάτικα έθιμα στο νησί της Λέρου. Τα 
παλιότερα χρόνια υπήρχαν οι «καμουζέλες» ή «ελαφάκια», μασκαράδες 
βαμμένοι με κάρβουνο και τυλιγμένοι σε «χράμια» (υφαντές κουβέρτες), όπου 
κουβαλώντας την «κοκάλα» τριγύριζαν στου δρόμους των χωριών, πειράζοντας 
τους κατοίκους. Σήμερα, το ρόλο αυτό ανέλαβαν «ποιητές». Με μπόλικη 
φαντασία και σαρκαστική διάθεση σκαρώνουν περιπαικτικά στιχάκια, ενώ μικρά 
παιδιά ντυμένα καλογεράκια πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και τα απαγγέλουν. Η 
συνέχεια γνωστή… μεγάλο γλέντι με παραδοσιακή μουσική, πολλά ευτράπελα, 
άφθονο ούζο, κρασί και παραδοσιακούς μεζέδες. Στην κορύφωση του 
πανηγυριού γίνεται το κάψιμο του «στοιχειού». Το ίδιο έθιμο έχουν επίσης στην 
Κω και στη Σύμη. 
 
Πάτρα 

 
Το Πατρινό Καρναβάλι είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση καρναβαλιού στην Ελλάδα, 
που αριθμεί περισσότερα από 180 χρόνια ιστορίας. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν κάθε 



χρόνο στις 17 Ιανουαρίου, όταν ο τελάλης ανακοινώνει το ξεκίνημα των 
εορτασμών που λαμβάνουν χώρα λίγες ημέρες μετά στην τελετή έναρξης. Οι 
εορταστικές εκδηλώσεις διαρκούν μέχρι την Καθαρή Δευτέρα (40 μέρες πριν το 
Πάσχα). 

 
Το καθένα τους ξεχωριστό.....υπέροχο.....διασκεδαστικό.......... 
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