
1.  Ένα από τα έθιμα που γίνονται  στο χωριό  του παππού μου είναι ο Ιούδας, τον 
οποίο  καίνε το μεγάλο Σάββατο μετά τις 12.00μμ. 
         Το μεσημέρι του μεγάλου Σαββάτου πολλά μεγάλα αγόρια του χωριού  
μαζεύονται στο προαύλιο της εκκλησίας φέρνουν πανιά, πολλά ξερά χόρτα πετρέλαιο 
και γύψο. 
          Φτιάχνουν πρώτα το σωμα,από μέσα βάζουν τα ξερά χόρτα στα οποία ρίχνουν 
πολύ πετρέλαιο.Από έξω βάζουν τα πανιά στα οποία ρίχνουν πάλι πετρέλαιο. Βάζουν 
ένα ψεύτικο σακουλάκι για να δείξουν ότι εκεί μέσα είναι τα 30 αργύρια, και τέλος με 
το γύψο φτιάχνουν το κεφάλι και τον κρεμάνε στο καμπαναριό. Όπως είπα και πριν 
στις 12.00  μόλις δηλαδή πει ο παπάς  Χριστός Ανέστη τον βάζουμε φωτιά και τον 
καίμε.   
  2. Ένα άγνωστο έθιμο που γίνεται στο χωριό Σοχό το οποίο βρίσκεται λίγα 
χιλιόμετρα έξω από την Θεσσαλονίκη είναι το κάψιμο του καρναβαλιού. 
          Το έθιμο αυτό γίνεται στην περίοδο των αποκριών, και περιλαμβάνει 
εκδηλώσεις με χορό τραγούδια και παρελάσεις μαρκαδόρων. 
           Η εκδήλωση αυτή συμβολίζει το τέλος της αποκριάς και παίρνουν μέρος όσοι 
παραβρίσκονται εκεί πεινώντας και χορεύοντας.     
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    ΤΟ  ΚΑΨΙΜΟ  ΤΟΥ  ΙΟΥΔΑ 
 
Σε  ένα  μέρος   της  Καβάλας  γίνεται  το  
κάψιμο  του  Ιούδα.  
 
Κάποιοι  άνθρωποι  φτιάχνουν  έναν  άνθρωπο 
από άχυρα  και  τον  δένουν  σε έναν ψιλό  
πάσαλο. Τον δένουν όμως  λίγο ψηλά  γιατί     
από κάτω βάζουν άχυρα. Καθώς ο επιτάφιος 
κάνει το γύρο του χωριού και φτάσει σε εκείνο 
το σημείο πάνε εκεί και αφού 
απομακρυνθούνε, βάζουν φωτιά  στα άχυρα. 
Καθώς  καίγεται  ρίχνουν  και  δυναμιτάκια.  
Όλοι  είναι  εκεί  για  να  απολαύσουν  αυτό  
το υπέροχο και αξέχαστο θέαμα. Μετά  από  
κανένα  δεκάλεπτο ο επιτάφιος  συνεχίζει για 
την  εκκλησία. 



Αυτό το έθιμο που θα σας μιλήσω είναι για τον ΠΡΟΦΗΤΗ 
ΗΛΙΑ. Αυτό το έθιμο  γίνεται  σχεδόν κάθε χρόνο. Από την 
κεντρική  εκκλησία  παίρνουν  την  εικόνα και την ανεβάζουν  
στο  εκκλησάκι. Αυτός που πήρε την εικόνα και ανέβηκε από τα 
βουνά  τους περιμένει στο εκκλησάκι να αφήσουν  τα άλογα και 
να αρχίσει το μεγάλο πανηγύρι Στο πανηγύρι έχει φαγητά από 
κάποιες οικογένειες του χωριού. 
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