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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μπάμπω 

Γιορτή γονιμική, ευετηριακή και αμιγώς γυναικεία, όπου τιμάται η Μπάμπω, η μαμή 
του χωριού. Τελείται στην αρχή του νέου χρόνου στις 8 Γενάρη και συμπίπτει με την 
περίοδο του μετα-δωδεκαήμερου, που είναι και περίοδος καρναβαλική στη Β.Ελλάδα 
καθώς οδηγεί σε μεταμφιέσεις και ελευθεριότητες που γίνονται αποδεκτές απ΄όλη 
την τοπική κοινωνία με την προσδοκία μιας ευτυχισμένης και τυχερής χρονιάς. 
Τελείται με μικρές παραλλαγές στη Ροδόπη στα χωριά: Ξυλαγανή, Προσκυνητές, 
Στρύμη, Διώνη, Κρωβύλη, Σάππες, Ίμερος, Φανάρι, Ροδίτης. Νομός Ξάνθης: Νέα 
Κεσσάνη, Μάγγανα, στον Ν.Δράμας στην Καλή Βρύση και στον Βώλακα.

Μπαμπούγερα 

Μια παρέα ζωόμορφων κουδουνοφόρων μεταμφιεσμένων είναι οι πρωταγωνιστές του 
δρωμένου που τελείται στις 6 Γενάρη στην Καλή Βρύση Δράμας .Οι ομάδες των 
Μπαμπούγερων γυρίζουν στα δρομάκια του χωριού και πειράζουν κυνηγώντας τους 
περαστικούς και τους χωριανούς τους. Τα μπαμπούγερα στην κορύφωση του εθίμου 
όπου τελείται εικονικός σκωπτικός γάμος « κλέβουν » τη νύφη .

Αράπηδες 

Ευετηριακό έθιμο που τελείται ανήμερα των Θεοφανείων ( 6 Γενάρη )στο 
Μοναστηράκι , και στη Νηκίσιανη Δράμας .Οι Αράπηδες με την υπόλοιπη ομάδα των 
μεταμφιεσμένων ξεκινώντας από το προαύλιο της εκκλησίας του χωριού και αφού 
περάσουν από τα σπίτια των χωριανών τους καταλήγουν στην πλατεία για την 
κορύφωση του εθίμου με την συμμετοχή των παρευρισκόμενων. Στον Βώλακα και 
στην Πετρούσα Δράμας το δρώμενο τελείται με παραλλαγές στις 7 Γενάρη ανήμερα 
του Αγίου Ιωάννη.



Kαμήλα 

Το έθιμο τελείται στις 7 και 8 Γενάρη στην Πετρούσα Ν. Δράμας Η εικονική καμήλα 
με τη συνοδεία ομάδας τελεστών τελεί το ευετηριακό δρώμενο με κορύφωση εικονική 
σπορά και θερισμό καθώς και σατυρική αναπαράσταση τοπικού γάμου .Στις Φερρες 
Εβρου συμπίπτει με τον εορτασμό της Αποκριάς .Η καμήλα εκεί είναι η 
πρωταγωνίατρια της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς .

http://www.xanthi.ilsp.gr/cultureportalweb/viewitems.php?topic_id=13&level=2&
belongs=9&area_id=5&lang=gr

Καβάλα

Στην πόλη της Καβάλας, πολλοί κάτοικοι διατηρούν ακόμα κάποια από τα έθιμα που 
έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, όπως το σπάσιμο του 
ροδιού μπροστά στην είσοδο του σπιτιού για καλή τύχη, αλλά και η μεταφορά μιας 
πέτρας -συνήθως από το μικρότερο μέλος της οικογένειας- στο εσωτερικό του 
σπιτιού για να είναι στέρεο το σπίτι και γερή ολόκληρη η οικογένεια τη νέα χρονιά.

Στο νησί της Θάσου οι οικογένειες κρατούν ένα πολύ παλιό έθιμο: Το σπόρδισμα των 
φύλλων. Κάθονται όλοι γύρω από το αναμμένο τζάκι, τραβούν την ανθρακιά προς τα 
έξω και ρίχνουν γύρω στ' αναμμένα κάρβουνα, φύλλα ελιάς, βάζοντας στο νου τους 
από μια ευχή, χωρίς όμως να την πουν στους άλλους. Όποιου το φύλλο γυρίσει 
περισσότερο, εκείνου θα πραγματοποιηθεί και η ευχή του.

 

http://www.kavala-portal.gr/entheta/life-style/item/5431-ithi-kai-ethima-stin-
anatoliki-makedonia-kai-tin-thraki-gia-tis-imeres-ton-xristougennon-kai-tis-
protoxronias
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