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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΙΧΝ ΣΟΤ ΔΛΙΝΚΙ (ΔΠΔ) 

Σ.Θ. 60820, 15304 Γιπθά Νεξά, Tει. 2103472259 Fax: 2106018760 

email: helsinki@otenet.gr ηζηνζειίδα: https://greekhelsinki.wordpress.com  

 

Δηζαγγειέα γηα ηα ξαηζηζηηθά εγθιήκαηα ζηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Αζελώλ  

 

 [αξ. πξ. ΕηζΠξΑζ 2640/22-1-2018] 22 Ιαλνπαξίνπ 2018 

 

Δλδέθαηε αλαθνξά γηα ζεηξά αδηθεκάησλ κε άκεζν ή έκκεζν ξαηζηζηηθό ραξαθηήξα  

 

Η παξνύζα αλαθνξά ππνβάιιεηαη θαη ζε δύν επηζπλαπηόκελα DVD γηα ηε δηεπθόιπλζε 

αλαπαξαγσγήο ή άιιεο επεμεξγαζίαο ηεο από ηηο εηζαγγειηθέο αξρέο.  

 

Κπξία Δηζαγγειέα  

 

Τπνβάιινπκε ζήκεξα ηε ελδέθαηε αλαθνξά καο γηα αδηθήκαηα κε άκεζν ή έκκεζν ξαηζηζηηθφ ραξαθηήξα, 

γηα ηα νπνία θάλακε αλαξηήζεηο ζην Παξαηεξεηήξην Ραηζηζηηθώλ Δγθιεκάησλ αηηνχκελνη ην 

ζρεκαηηζκφ δηθνγξαθηψλ γηα ηα αλαθεξφκελα θεξφκελα αδηθήκαηα.  

 

Παξαθαινύκε λα ιεθζνύλ ππόςε νη επηβαξπληηθέο ζπλζήθεο ησλ άξζξσλ 2.2 (αλ νη θεξόκελνη/εο 

δξάζηεο/ζηξηεο είλαη δεκόζηνη ιεηηνπξγνί όπσο Μεηξνπνιίηεο, αζηπλνκηθνί, βνπιεπηέο/ππνπξγνί, 

δήκαξρνη, θηι) θαη 4 (αλ νη θεξόκελνη δξάζηεο απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο πξνζώπσλ όπσο 

Πνιηηηθά Κόκκαηα, Γήκαξρνη/Γεκνηηθά πκβνύιηα, ύιινγνη Γνλέσλ, MKO, θηι) ηνπ Ν. 927/79. 

Δπίζεο Γλσκνδόηεζε ηεο Δηζαγγειίαο Αξείνπ Πάγνπ 9/2009 (πνπ επαλαιήθζεθε κε ηε Γλσκνδόηεζε 

κε αξηζκό 12/2009) κε ζέκα «Σν δηαδίθηπν (INTERNET) δελ ππάγεηαη ζην απόξξεην ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ πνπ πξνβιέπεη ην ύληαγκα» (http://www.eisap.gr/?q=node/111) θαηαιήγεη σο εμήο: 

 

Σ. Απ' φια ηα κέρξη ηνχδε εθηεζέληα ζπλάγνληαη αβηάζησο ηα αθφινπζα: 

 

1. Σν απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ δελ θαιχπηεη: α) ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) θαη β) 

ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο (νλνκαηεπψλπκα θαη ινηπά ζηνηρεία ζπλδξνκεηψλ, αξηζκνί 

ηειεθψλσλ, ρξφλνο θαη ηφπνο θιήζεσο, δηάξθεηα ζπλδηάιεμεο θ.ιπ.) 

 

2. Οη εηζαγγειηθέο, αλαθξηηηθέο θαη πξναλαθξηηηθέο Αξρέο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ηα Γηθαζηηθά πκβνχιηα 

θαη ηα Γηθαζηήξηα, δηθαηνχληαη λα δεηνχλ απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ Δπηθνηλσλίαο, κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ (Internet) ηα ειεθηξνληθά ίρλε κηαο εγθιεκαηηθήο πξάμεσο, ηελ εκεξνρξνλνινγία θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ην ειεθηξνληθφ ίρλνο, απφ ηνπο ινηπνχο δε παξφρνπο ησλ 

ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο ηα «εμσηεξηθά ζηνηρεία» ηεο επηθνηλσλίαο θαη ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα ηα 

παξαδίδεη ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα πξνεγεζεί άδεηα θάπνηαο Αξρήο θαη ηδία ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ. 

 

3. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε Αλεμάξηεηε Αξρή 

νχηε λνκηκνπνηείηαη νχηε δηθαηνχηαη λα ειέγμεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ακέζσο ή εκκέζσο, ην εάλ ε πεξί 

άξζεσο ή κε ηνπ απνξξήηνπ απφθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο Γηθαηνζχλεο είλαη ζχλλνκε ή φρη. Απηφ θξίλεηαη 

απφ ηα ίδηα ηα φξγαλα ηεο Γηθαηνζχλεο. Οχηε φκσο πεξαηηέξσ ε ξεζείζα Αξρή κπνξεί λα ειέγμεη ηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο γηα ηε, ζε θάζε πεξίπησζε, ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ 

νξγάλσλ ηεο Γηθαηνζχλεο. Δάλ πξάμεη ηνχην ελεξγεί θαζ' ππέξβαζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο. 

 

Ο Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

 

Γεώξγηνο αληδάο 

 

mailto:helsinki@otenet.gr
https://greekhelsinki.wordpress.com/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
http://www.eisap.gr/?q=node/111
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Γηα θάζε ππόζεζε, ζηνλ ηίηιν αλαθέξεηαη ν ππεξζύλδεζκνο ηνπ ηζηνινγίνπ Παξαηεξεηήξην 

Ραηζηζηηθώλ Δγθιεκάησλ όπνπ θαηαγξάθνληαη όιεο νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο, ελώ ζηα θείκελα πνπ 

αλαδεκνζηεύνληαη αλαθέξνληαη νη ππεξζύλδεζκνί ηνπο, ώζηε λα είλαη εύθνιε ε αλαδήηεζε κε θιηθ 

ζηελ αλαθνξά ζηα DVD.  

 

Απξίιηνο 2017: Φεζηηβάι αληηζεκηηηζκνύ 2017:  

παλειιαδηθό “θάςηκν ηνπ Ινύδα/Δβξαίνπ” 

Γηα θάζε εθδήισζε κε ην «θάςηκν ηνπ Ινύδα», πξάμε όπσο θαίλεηαη από ηα εηζαγσγηθά θείκελα 

επξύηαηα γλσζηή γηα ηνλ ζθόπηκν αληηζεκηηηθό ραξαθηήξα ηεο θαη γηα απηό δηαρξνληθά 

θαηαδηθαζκέλε από ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδαο θαη εθπξνζώπνπο ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ πλεπκαηηθνύ 

θόζκνπ, αηηνύκεζα ηε δίσμε ησλ ππεπζύλσλ νξγαλσηώλ (δειαδή ησλ εθθιεζηαζηηθώλ ή/θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ παξαγόλησλ, θνξέσλ θαη αηόκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα αθόινπζα θείκελα), όπσο 

θαη ησλ ΜΜΔ, αξρίδνληαο από ηα θξαηηθά ΑΠΔ-ΜΠΔ θαη ΔΡΣ, πνπ πξνβάινπλ ζεηηθά απηό ην 

βάξβαξν αληηζεκηηηθό έζηκν.  

 
 

Δηζαγσγή: ηέζζεξα αλαιπηηθά θείκελα γηα ην βιάζθεκν θαη αληηζεκηηηθό 

ραξαθηήξα ηνπ “θαςίκαηνο ηνπ Ινύδα” θαη ηηο ηξεηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηεο Ιεξάο 

πλόδνπ, θαηαδίθε ηνπ Κεληξηθνύ Ιζξαειηηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη 

ππνζηήξημε από ηελ αληηζεκηηηθή Υξπζή Απγή 

Α. Μαξία Γηαλλαθάθε (ζήκεξα Γεληθή Γξακκαηέαο Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ):  

«“Σο κάυιμο ηοσ Οβριού” θορέας ηοσ πιο τσδαίοσ ραηζιζμού» (19 Απξηιίνπ 2014) 

 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/14/2-47/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/14/2-47/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/14/1-285/
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Β. “Η πιο γνφζηή και διαδεδομένη εκδήλφζη λαχκού ανηιζημιηιζμού ζηην Ελλάδα, ηο κάυιμο ηοσ 

Ιούδα” Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνύινπ (Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο) 

ΛΑΨΚΟ ΑΝΣΙΗΜΙΣΙΜΟ: ΣΟ ΚΑΦΙΜΟ ΣΟΤ ΙΟΤΓΑ 

*** «ηελ [ειιεληθή] ιατθή παξάδνζε, νη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο θαηά ησλ Δβξαίσλ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζηαχξσζε ηνπ Ιεζνχ θαη ε απήρεζή ηνπο ππήξμε ηζρπξή. ηελ Αθνινπζία ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο εθηφο απφ 

ηηο θαηεγνξίεο θαηά ηνπ Ινχδα γίλνληαη πνιιέο αλαθνξέο θαη ζην ―γέλνο ησλ Δβξαίσλ‖, γέλνο ππεχζπλν γηα 

ηε ζηαχξσζε ηνπ Ιεζνχ. Οη Δβξαίνη απνθαινχληαη θαη‘ επαλάιεςε ―ζενθηφλνη‖, ―ζενζηπγείο‖, ―ιαφο 

δπζζεβήο θαη παξάλνκνο‖, θαη δεηηέηαη ε ηηκσξία ηνπο: ―Αιιά δνο απηνίο, Κχξηε, θαηά ηα έξγα απηψλ, φ,ηη 

θελά θαηά ζνπ εκειέηεζαλ‖. 

***»Η πην γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε εθδήισζε ιατθνχ αληηζεκηηηζκνχ ζηελ Διιάδα, ην θάςηκν ηνπ Ινχδα, 

είλαη έζηκν ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο. Ο Γ. Μέγαο παξαηεξεί φηη κεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ 

ηαπηίζηεθαλ κε ην φλνκα ηνπ πεξηπιαλψκελνπ Ινχδα παιηφηεξεο παξαδφζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ 

Οηδίπνδα. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε αζάθεηα ζρεηηθά κε ηνλ Ινχδα ζηα Δπαγγέιηα νδήγεζε ηε ιατθή 

θαληαζία ζε έλα πιήζνο παξαδφζεσλ, παξακπζηψλ, ηξαγνπδηψλ, θαηαδέζκσλ, φπνπ ην φλνκα Ινχδαο 

ρξεζηκνπνηείηαη κεησλπκηθά. ηνπο Δβξαίνπο απνδίδνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ Ινχδα. Καη απηέο είλαη 

θηιαξγπξία, πξνδνζία, πεξηπιάλεζε, ζενθηνλία. Ο Δβξαίνο ελέρεηαη γηα θηιαξγπξία θαη δεηιία ζηηο 

παξαδφζεηο θαη παξνηκίεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, θαη πνιιά παξαδείγκαηα έρεη θαηαγξάςεη ν Νηθφιανο 

Πνιίηεο. 

***»ε έλα θείκελν γηα ηα Πάζε ηνπ Ιεζνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αθνινπζία ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο, ν 

Παπαδηακάληεο παξνπζηάδεη ηνλ Δβξαίν Ινχδα σο πξνδφηε ζηε δηαδηθαζία απνδηνπφκπεζεο πνπ νδήγεζε 

ζηε ηαχξσζε, παξαθξάδνληαο θαη ζρνιηάδνληαο ηελ πκλνινγία ηεο Αθνινπζίαο ηεο Μεγάιεο Σεηάξηεο 

(…). 

***»Σν θάςηκν ηνπ Ινχδα ήηαλ κηα πξαθηηθή πνπ εθαξκνδφηαλ κε παξαιιαγέο ζε δηάθνξα κέξε ηεο 

Διιάδαο. Η ηαχηηζε Ινχδα θαη Δβξαίσλ είλαη απφιπηε ζε ρσξηά ηεο Θξάθεο, φπνπ ην νκνίσκα ηνπ Ινχδα ην 

νλφκαδαλ Οβξηφ(…). 

***»Η [θαηά ησλ Δβξαίσλ] θαηεγνξία ηεο ζενθηνλίαο, επαλαδξαζηεξηνπνηεκέλε κέζα απφ ηε ιαηξεία, δελ 

κπνξεί λα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηνπ νξζνινγηζκνχ εθφζνλ εγγξάθεηαη ζην ζξεζθεπηθφ βίσκα, παξάιιεια 

φκσο κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηνλ κεραληζκφ απνδηνπφκπεζεο, πνπ θαηαζθεπάδεη ζηνλ ―Δβξαίν‖ 

έλαλ έλνρν φρη κφλν γηα ηε ζενθηνλία αιιά θαη γηα ηα δεηλά ηνπ ιανχ». 

Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνύινπ 

Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Ερεη ηδηαίηεξα αζρνιεζεί κε 

δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία θαη έρεη γξάςεη κειέηεο γηα ηελ εηθόλα ηνπ Εβξαίνπ 

ζηε ινγνηερλία θαζώο, επίζεο, θαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Εβξαίσλ ζηελ ειιεληθή 

πεδνγξαθία. Απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ηεο «Ο Αιινο ελ δησγκώ» (Η εηθόλα ηνπ Εβξαίνπ ζηε ινγνηερλία -

Ζεηήκαηα Θζηνξίαο θαη κπζνπιαζίαο), εθδ. Θεκέιην, 1998.                      

ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ – 26/04/2001 

 

Γ. «Σο Πάζτα ηοσ μίζοσς» (Ιόο – Διεπζεξνηππία 11-4-2015) 

―Έλα απφ ηα ζπάληα έζηκα πνπ επηβηψλνπλ ζηηο κέξεο καο είλαη θαη ην παζραιηλφ θάςηκν ηνπ Ινχδα (ή ηνπ 

Δβξαίνπ), ε ηειεηνπξγηθή δειαδή δηαπφκπεπζε ελφο ζθηάρηξνπ ή νκνηψκαηνο αλζξψπνπ, ην νπνίν πξνηνχ 

γίλεη ζηάρηε γίλεηαη ζηφρνο ππξνβνιηζκψλ θαη πεηξνβνιήκαηνο. Μεηακνξθσκέλε ζε ηνπξηζηηθή αηξαμηφλ, 

απηή ε αθξαία αληηεβξατθή παξάζηαζε ζπλδπάδεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ξαηζηζηηθνχ ζηεξεφηππνπ κε ηελ 

https://web.archive.org/web/20071013213514/http:/enet.gr/online/online_p1_text.jsp?dt=26/04/2001&c=113&id=87821404
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απαξαίηεηε θαληαζκαγνξία. Μφλν πνπ απηή ε θαληαζκαγνξία δελ δηαθέξεη θαζφινπ σο πξνο ην κήλπκά 

ηεο απφ ηηο εληππσζηαθέο ηειεηέο πνπ νξγαλψλεη ε Κνπ Κινπμ Κιαλ κε ηνπο θιεγφκελνπο ζηαπξνχο ζηνλ 

ακεξηθαληθφ Νφην… Θα ρξεηαζηεί θαη ηξίηε εγθχθιηνο ζηηο 17.4.1918: «Εηο γλώζηλ ηεο Θεξάο Σπλόδνπ 

πεξηήιζελ, όηη επηθξαηεί εηο ηηλα εηζέηη ηνπ Κξάηνπο κέξε, έζηκνλ μέλνλ εληειώο πξνο ηελ Εθθιεζίαλ, θαζ’ ν 

θαηά ηελ Μ. Παξαζθεπήλ γίλεηαη ρξήζηο ιατθώλ αζκάησλ, ελ νηο ππάξρνπζη θξάζεηο θαζαπηόκελαη ηνπ 

Εζλνπο ησλ Εβξαίσλ, όηη δελ θαηά ηελ εκέξαλ ηνπ Πάζρα εμαθνινπζεί εληαρνύ λα γίλεηαη ε θαύζηο ηνπ 

ιεγνκέλνπ “νκνηώκαηνο ηνπ Θνύδα”. Η Θεξά Σύλνδνο ζεσξεί θαζήθνλ Απηήο, όπσο θέξε εηο γλώζηλ πάλησλ 

ησλ ρξηζηηαλώλ, όηη ε ηήξεζηο ηνηνύησλ εζίκσλ αληηβαίλεη πξνο ηελ βάζηλ θαη ην ζεκέιηνλ ηεο πίζηεσο εκώλ, 

ήηηο είλαη ε αξεηή ηεο αγάπεο ελ γέλεη πξνο πάληα άλζξσπνλ. Πιελ ηνύην όκσο, θαζεθόλησο ππνδεηθλύεη άκα 

ε Σύλνδνο, όηη ηα αληηρξηζηηαληθά ηαύηα έζηκα, ζπληεινύζη ηα κέγηζηα θαη εηο ηελ δεκηνπξγίαλ ςπρξόηεηνο 

κεηαμύ ηνπ νξζνδόμνπ πιεξώκαηνο θαη ησλ ζπκπνιηηώλ εκώλ Θζξαειηηώλ, νη νπνίνη θνηλήλ ζήκεξνλ κεζ’ 

εκώλ έρνπζη ηελ παηξίδα θαη ηα απηά πξνο απηήλ δηθαηώκαηα θαη θαζήθνληα, επ’ νπδελί δε ιόγσ επηηξέπεηαη 

λα ζίγεηαη ε θηινηηκία απηώλ δηά πξάμεσλ θαη θξάζεσλ, αίηηλεο επθόισο δύλαληαη λα εθιεθζώζηλ σο 

πξνζβιεηηθαί δηά ην Εζλνο ησλ Θζξαειηηώλ. Τνύησλ πάλησλ έλεθελ ε Θεξά Σύλνδνο έγλσ, έρνπζα πξν 

νθζαικώλ ηελ ηε βάζηλ ηεο ρξηζηηαληθήο εκώλ πίζηεσο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο ελ νκνλνία ζπκβηώζεσο ησλ 

ηέθλσλ ηεο παηξίδνο, όπσο ξεηώο απαγνξεύζε ηα έζηκα ηαύηα, πξνηξέπεηαη δε πάληαο εηο απνθπγήλ ηνύησλ» 

(αξ. πξση. 3476).” 

Σν πιήξεο άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.efsyn.gr/arthro/pasha-toy-misoys  

 
 

Γ. Κύξην άξζξν ηεο Καζεκεξηλήο (2 Μαΐνπ 2013) 

 

Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα 

Απφ ηα κεγαινβδνκαδηάηηθα έζηκα, εθείλα πνπ δείρλνπλ πσο άληεμαλ πεξηζζφηεξν ζηνλ ρξφλν θαη ζηελ 

αιιαγή ζπλεζεηψλ θαη αληηιήςεσλ είλαη ηα αλαζηάζηκα· ίζσο επεηδή, εθηφο απφ επράξηζηα, είλαη θαη 

ζνξπβσδέζηεξα, θαη κάζακε πηα λα ζπλδπάδνπκε ηελ ηέξςε κε ηα πνιιά ληεζηκπέι. Δίπα φηη δείρλνπλ 

αλζεθηηθφηεξα επεηδή δελ είλαη εμαθξηβσκέλν πφζα δηαηεξήζεθαλ ρσξίο νπζηψδεηο αβαξίεο θαη ρξνληθά 

θελά θαη πφζα μεθχηξσζαλ εζράησο ζε έδαθνο θαιιηεξγεκέλν απφ θνιθινξηθέο «αλαβησηηθέο» δηαζέζεηο ή 

θαη ηνπξηζηηθέο νξέμεηο. 

Σέηνηα κέξα, ινηπφλ, ζε άιινπο θαηξνχο, πξνηειενπηηθνχο, θαη ζε άιινπο ηφπνπο, εμσαζηηθνχο (φηαλ ε 

πξσηεχνπζα ήηαλ πην καθξηά θη απφ ηελ Απζηξαιία), ηα παηδηά θαίγακε ηνλ Ινχδα, παξαιακβάλνληαο ηε 

ζθπηάιε απφ άιια παηδηά πνπ ελ ησ κεηαμχ είραλ γίλεη γνλείο καο. Η εκπινθή ησλ ελειίθσλ ζην 

ηειεηνπξγηθφ ήηαλ κηθξή θη απφκαθξε. Μαδεχκακε μχια θη άρπξα, ληχλακε αλζξσπφκνξθν ζθηάρηξν έλαλ 

θνξκφ θαη ηνλ ιακπαδηάδακε ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ηελ εθθιεζία, λα κελ ελνρινχκε κε ηηο ζξηακβηθέο 

θξαπγέο θαη ηα αλαζέκαηά καο. Πνιιά δελ μέξακε, αιιά ηα έζηκα δελ ηα δηαησλίδεη ε γλψζε· ρξφλν ην 

ρξφλν γίλνληαη ξνπηίλα, θφξκα, θέιπθνο. Απηφ πνπ μέξακε ήηαλ πσο ν Ινχδαο πξφδσζε ηνλ Υξηζηνχιε. 

ηνπο Ρσκαίνπο ή ζηνπο Δβξαίνπο; Σέηνηεο ιεπηνκέξεηεο καο δηέθεπγαλ, άιισζηε ηφηε δελ θπθινθνξνχζε 

ν Αζηεξίμ, ψζηε θάηη λα κπξηζηνχκε γηα ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. 

http://www.efsyn.gr/arthro/pasha-toy-misoys
http://www.kathimerini.gr/37770/opinion/epikairothta/politikh/to-kayimo-toy-ioyda
http://www.kathimerini.gr/37770/opinion/epikairothta/politikh/to-kayimo-toy-ioyda


5 

  

Γηα ηνπο Δβξαίνπο, πάλησο, θάηη μέξακε. Δίηε απφ ηα παξακχζηα πνπ καο έιεγαλ νη γηαγηάδεο καο, πνπ ηα 

είραλ κάζεη απφ ηηο δηθέο ηνπο γηαγηάδεο, φπνπ ν Δβξαίνο ήηαλ πάληα θαθφςπρνο θαη ηζηθνχηεο, είηε, φζνη 

εθθιεζηαδφκαζηαλ ηαθηηθά, απφ ηα Δπαγγέιηα θαη θπξίσο απφ ηα εγθψκηα ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο, κε ηηο 

αξέο γηα ην «κηαηθφλνλ έζλνο, ηνλ αιαδφλα Ιζξαήι». Ση εζηί κηαηθφλνλ δελ μέξακε, φκσο ηηο ιέμεηο δελ ηηο 

θαηαιαβαίλεηο απφ ηα ιεμηθά· ληψζεηο ηε ζεκαζία ηνπο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηηο πεηάεη ν ρξήζηεο ηνπο θαη 

απφ ηελ νζκή ηνπο αθφκα. 

Σε ιέμε αληηζεκηηηζκφο ηε κάζακε αξγφηεξα. Μαζαίλνληαο επίζεο φηη ππήξμακε, άζειά καο, θνξείο θαη 

κεηαβηβαζηέο ηνπ. Πφζνο αληηζεκηηηζκφο ή αληηεβξατζκφο ππάξρεη ζην θάςηκν ηνπ Ινχδα; Οζνο ππάξρεη 

πάληνηε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζαλ απηνλφεηνο, ζαλ κηα αέλαα θιεξνδνηνχκελε θπζηθή θαηάζηαζε, ή 

φζνο ππάξρεη γεληθά ζηνλ ρξηζηηαληζκφ θάζε δφγκαηνο. Γελ μέξσ πφζν ηζρχεη ε ππφζεζε φηη κία απφ ηηο 

αηηίεο ηεο αληηπάζεηαο είλαη ε άξλεζή καο λα δερηνχκε φηη κπνξεί λα ππάξρεη θη άιινο πεξηνχζηνο ιαφο 

πιελ εκψλ, πάλησο θαη ηα παξακχζηα καο θαη πνιιέο παξνηκίεο θαη δεκνηηθά ηξαγνχδηα αλαπαξηζηάλνπλ 

έλαλ Δβξαίν πνπ, εθηφο απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Υξηζηνχ, ηνλ βαξαίλνπλ κχξηα φζα εζηθνχ ή θνηλσληθνχ ηχπνπ 

ακαξηήκαηα. Γελ θχηξσζαλ, άιισζηε, ζην θελφ ηξία θφκκαηα ηεο ησξηλήο πνιηηηθήο ζθελήο (Υ.Α., ΑΝΔΛ, 

ΛΑΟ) πνπ αζξνηζηηθά αγγίδνπλ ην 20% θη έρνπλ επαγγέιην ηνλ νμχηαην αληηζεκηηηζκφ, κεηακθηεζκέλν ζε 

αληηζησληζκφ. Αιιά θη αχξην κέξα είλαη.  

Δ. Η θαηαδίθε ηνπ Κεληξηθνύ Ιζξαειηηηθνύ πκβνπιίνπ (2016) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΘΙΜΟΤ ΣΟΤ «ΚΑΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΙΟΤΓΑ» ΣΟΝ 

ΙΣΟΣΟΠΟ ΣΟΤ ΔΟΣ 

Καηά ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ ηνπ Πάζρα ηεινχληαη ζηε ρψξα καο δηάθνξα έζηκα. Έλα απφ απηά είλαη θαη 

ην «θάςηκν ηνπ Ινχδα», ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

Μεγάινπ αββάηνπ. Σν έζηκν απηφ δηαησλίδεη αληηζεκηηηθά αηζζήκαηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρεη ζρεδφλ εμαιεηθζεί. 

Απφ ηελ πιεπξά καο, σο Κεληξηθφ Ιζξαειηηηθφ πκβνχιην Διιάδνο, έρνπκε θαηά ην παξειζφλ πξνβεί 

επαλεηιεκκέλσο ζε δηαβήκαηα πξνο αξκφδηνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη θαη ζηε ρψξα καο ε 

ηέιεζε ηνπ εζίκνπ απηνχ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην γεγνλφο φηη ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, κε ηηο πλνδηθέο 

Δγθπθιίνπο ηεο ηνπ 1891, 1910 θαη ηνπ 1918 έρεη δεηήζεη φπσο «ξεηψο απαγνξεπηνχλ ηα έζηκα ηαχηα».  

 Η έθπιεμή καο, φκσο, ήηαλ κεγάιε φηαλ είδακε ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ 

Σνπξηζκνύ λα πξνβάιιεηαη ην αληηζεκηηηθφ έζηκν ηνπ θαςίκαηνο ηνπ Ινχδα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. Οη ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο απφ 

ηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΟΣ δηαλεκήζεθαλ κάιηζηα ζε πξφζθαην newsletter ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηελ 

Οπάζηγθηνλ. Πηζηεχνπκε πσο ην έζηκν απηφ δελ πξνζβάιιεη απιψο ηελ ειιεληθή εβξατθή θνηλφηεηα αιιά 

κεηψλεη ζπλνιηθά θαη ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία. 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο ππνβάιιακε γξαπηψο αίηεκα ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΟΣ -κε θνηλνπνίεζε 

ζηελ Αλ. Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ Διιεληθή Πξεζβεία ζηελ 

Οπάζηγθηνλ- δεηψληαο ηελ απφζπξζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ελ ιφγσ εζίκνπ απφ ηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2016 

Κεληξηθό Ιζξαειηηηθό πκβνύιην Διιάδνο 

 

ΥΔΣΙΚΑ:“ΚΑΦΙΜΟ ΙΟΤΓΑ 2016”: ΛΔΒΟ – ΚΡΗΣΗ – ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ 

– ηνλ Ιζηόηνπν ηνπ ΚΙΔ: ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΥΡΟΝΙΚΑ, 172, 2001 ΔΛ. 8-9 * ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ ΙΔΡΑ 

ΤΝΟΓΟΤ 

– ηνλ Σύπν: “Σν Πάζρα ηνπ κίζνπο”, Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, ΙΟ, 11.4.2015 

 

Σ. Η ππνζηήξημε από ηελ αληηζεκηηηθή Υξπζή Απγή 

 

Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα: Έλα Διιεληθό Έζηκό ππό ζπλερή δησγκό  
άββαην, 15 Απξηιίνπ 2017 – 13:00   

      

https://www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1409:2016-05-06-11-07-13&catid=12:2009&Itemid=41
https://www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1409:2016-05-06-11-07-13&catid=12:2009&Itemid=41
http://www.visitgreece.gr/en/religion/easter_in_greece
http://www.visitgreece.gr/en/religion/easter_in_greece
http://www.lesvospost.com/2016/05/blog-post_6.html?m=1
http://www.ekriti.gr/kriti/kriti-kapsimo-toy-ioyda-vinteo#sthash.YT5jztss.dpbs
https://m.youtube.com/watch?v=azul0qZPsYs
http://www.kis.gr/files/chronika_mar_apr.pdf
http://www.kis.gr/files/chronika_mar_apr.pdf
http://www.efsyn.gr/arthro/pasha-toy-misoys
http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/to-kapsimo-tou-iouda-ena-ellhniko-ethimo-upo-sunechh-diwgmo-binteo
http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/to-kapsimo-tou-iouda-ena-ellhniko-ethimo-upo-sunechh-diwgmo-binteo
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Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα είλαη, ίζσο, έλα από ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά ιακπξηάηηθα έζηκα ηεο Διιάδαο 

θαη ε κνξθή, πνπ παξαδίδεηαη ζηηο θιόγεο θάζε Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, καο θάλεη λα πηζηεύνπκε όηη 

παξαζύξεη ζηελ ππξά νπνηαδήπνηε κνξθή πξνδνζίαο. Κνηλσληθή, πνιηηηθή, πξνζσπηθή. 

Σν ―θάςηκν ηνπ Ινχδα‖ απνηειεί έλα μερσξηζηφ έζηκν ην νπνίν αλαβηψλεη ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θάζε 

Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, πξνζειθχνληαο πιήζνο θφζκνπ πνπ ζέιεη λα ζαπκάζεη ηελ ηηκσξία ηνπ θηιάξγπξνπ 

πξνδφηε. Η δηαηήξεζε ηνπ εζίκνπ κέρξη ζήκεξα, κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ έληνλε αλάγθε γηα απνηίλαμε 

θάζε είδνπο πξνδνζίαο. 

Οη παξαδφζεηο ηνπ ιανχ καο πηζηεχνπλ φηη αθφκα θαη ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο κηζνχλ θαη ζέινπλ λα 

εθδηθεζνχλ ηνλ άλζξσπν πνπ πξφδσζε ηνλ Υξηζηφ. Οη θάηνηθνη ηεο Λεπθάδαο πηζηεύνπλ όηη ε ζπθηά, ην 

δέληξν από ην νπνίν είρε θξεκαζηεί ν Ινύδαο, “έρεη ίζθην βαξύ θη όπνηνο θνηκεζεί από θάησ πεζαίλεη”. 

Σν ίδην θαηαξακέλεο ζεσξνχληαη φηη είλαη ε βξσκνμπιηά, ή αιιηψο ν αδφγπξνο ζηελ Κξήηε, θαη νη 

αγξηνραξνππηέο ζηελ Αηησιία, πνπ ιέγνληαη κάιηζηα θαη ―δέληξα ηνπ Ινχδα‖. 

Απνηειώληαο έλα από ηα ιίγα έζηκα πνπ δηαηεξνύληαη από ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ην 

θάςηκν ηνπ “πξνδόηε” ζεσξείηαη έλα μερσξηζηό θεθάιαην γηα ην Πάζρα ζηελ Κξήηε. ηα 

πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ λεζηνχ, ν Φαξκαθφο, δειαδή ν Ινχδαο παξαδίδεηαη ζηελ ππξά, θαίγεηαη κε κεγάιεο 

―θνπλάξεο‖ θαη κε ηα απαξαίηεηα ―κπαινηαξίζκαηα‖. 

ε πνιιά ρσξηά ηεο Θξάθεο, ν ιαόο θαίεη ην νκνίσκα ηνπ Ινύδα, ελώ κε ην θάςηκν ζεσξείηαη όηη 

ξίρλεη ζηελ θσηηά ηελ θηιαξγπξία θαη ηελ δεηιία ηνπ. ηελ Δξκηφλε, ην έζηκν αλαβηψλεη ζην θεληξηθφ 

ιηκάλη ηεο πεξηνρήο εδψ θαη 25 ρξφληα. Βάξθεο κε αλακκέλα θαπλνγφλα θηλνχληαη θπθιηθά γχξσ απφ ην 

νκνίσκα, κέρξη λα έξζεη ε ζηηγκή ηεο ππξπφιεζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ην ζπγθεθξηκέλν έζηκν έρεη ηεζεί ζην ζηφραζηξν ηεο παγθφζκηαο ηάμεο 

πξαγκάησλ ήδε απφ ηηο απαξρέο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, αθνχ ήδε από ην 1849 μεθίλεζαλ νη 

πξνζπάζεηεο θαηαζηνιήο απηνύ ηνπ εζίκνπ, επεηδή θξίζεθε «αληηζεκηηηθό» θαη κε αθνξκή ηελ 

επίζθεςε ηελ επίζθεςε ηνπ εβξαίνπ Ρόηζηιλη, κε απνηέιεζκα ηαξαρέο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα θαη ηνλ 

επαθόινπζν εκπνξηθό απνθιεηζκό, απόξξνηα ηεο ιεγόκελεο «Τπόζεζεο Παηζίθηθν». 

Πνηόο ήηαλ όκσο ν Γαπίδ Παηζίθηθν; Ο Παηζίθηθν ππήξμε εβξαίνο -απφ ηελ Ιζπαλία- ηπρνδηψθηεο, ν 

νπνίνο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Διιάδα ην 1836, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνμέλνπ ηεο Πνξηνγαιίαο. Σν 1842, 

παχεηαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, ζπλεπεία ησλ θαηαρξήζεσλ ζηηο νπνίεο επηδίδεην. Αθνινχζσο, πιαηζίσζε 

ηνλ θχθιν ηεο Γνπθίζζαο ηεο Πιαθεληίαο, δψληαο απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο ελίζρπζε, κέρξηο φηνπ επηδνζεί 

ζηελ αγαπεκέλε ζπλήζεηα ησλ εβξαίσλ, ηελ ηνθνγιπθία. Ο Παηζίθηθν, δηέκελε ζηνπ Φπξξή, επί ηεο νδνχ 

Καξατζθάθε. Δθείλν ην έηνο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε, απαγφξεπζε ην έζηκν ηεο θαχζεο ηνπ Ινχδα, κεηά απφ 

πηέζεηο πνπ δέρηεθε θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ έθηαθηε επίζεκε επίζθεςε ηνπ έηεξνπ εβξαίνπ θαη 

κεγαινηξαπεδίηε Ρφηζηιλη. Ο ιαφο ησλ Αζελψλ, απνθάζηζε ηελ κεηαθνξά ηνπ εζίκνπ, γηα ηε δεχηεξε κέξα 

ηνπ Πάζρα, ζηε Πιαηεία Ηξψσλ ζηνπ Φπξξή. 

Η πξνθιεηηθή ζηάζε ηνπ Παηζίθηθν θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ δξψκελνπ θαη ε επαθνινπζήζαζα επέκβαζε ηεο 

αζηπλνκίαο γηα λα δηαιχζεη ην πιήζνο, εμαγξίσζε ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη ζηξάθεθαλ κε κέλνο θαηά ηνπ 
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εβξαίνπ. Δπηηέζεθαλ ζηελ νηθία ηνπ, ελψ ν ίδηνο κεηά βίαο γιίησζε ηα ρεηξφηεξα. Καηέθπγε ηφηε ζηε 

βξεηαληθή πξεζβεία, κηαο θαη είρε θξνληίζεη λα απνθηήζεη θαη ηελ βξεηαληθή ππεθνφηεηα. 

Σν επόκελν θηόιαο πξσηλό, ν Άγγινο Πξεζβεπηήο ζεξ Έληκνλη Λάηνλο, πξνέβε ζε δηάβεκα πξνο ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε θαη απαίηεζε γηα ινγαξηαζκό ηνπ Παηζίθηθν ην πνζό ησλ 886.736 δξαρκώλ θαη 

57 ιεπηώλ! Σν πνζφ, ήηαλ εμσθξεληθφ γηα ηελ επνρή θαη ε θπβέξλεζε απέξξηςε ην βξεηαληθφ αίηεκα. Ο 

Άγγινο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Πάικεξζηνλ, απαίηεζε εθ λένπ απνδεκίσζε γηα ηνλ εβξαίν Παηζίθηθν, δίρσο 

λα έρεη πξνεγεζεί θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο ην πνζφ πνπ 

δεηνχζε ν Παηζίθηθν δηά ησλ Άγγισλ ήηαλ πνιιαπιάζην ηεο αμίαο ησλ ηφηε αλαθηφξσλ, επί ηεο 

Κιαπζκψλνο! Η ειιεληθή θπβέξλεζε ππέδεημε ηε δηθαζηηθή νδφ, σο ηε λφκηκε γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ 

δεηήκαηνο, γεγνλφο πνπ εμφξγηζε ηνπο Βξεηαλνχο. Ο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο Βξεηαλίαο, δηέηαμε ηφηε ην 

λαπηηθφ απνθιεηζκφ ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο  θαη ηελ θαηάζρεζε ησλ πνιεκηθψλ θαη εκπνξηθψλ πινίσλ 

(Ιαλνπάξηνο 1850), ψζηε λα ππνρξεσζεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο παξάινγεο 

απαηηήζεηο ηνπ Παηζίθηθν. Σα κέηξα ησλ βξεηαλψλ πεξηειάκβαλαλ ην λαπηηθφ απνθιεηζκφ, ηελ 

απαγφξεπζε ηνπ απφπινπ θαη ηνπ θαηάπινπ πινίσλ θαη ηελ θαηάζρεζε ησλ θνξηίσλ απηψλ. 

Ο Διιεληθόο Λαόο επέδεημε πςειόηαην εζληθό θξόλεκα θαη δηαηήξεζε εηο ην αθέξαηνλ ηελ Σηκή θαη 

ηελ Αμηνπξέπεηά ηνπ, ππνκέλνληαο ηελ πξσηνθαλή ζηα δηεζλή δηπισκαηηθά ρξνληθά απόθαζε ηεο 

Αγγιίαο, λα ακθηζβεηήζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, κέζσ ηεο ιεγόκελεο ”δηπισκαηίαο 

ηεο θαλνληνθόξνπ”. Ο απνθιεηζκφο ελ ηέιεη ήξζε, κεηά απφ δηπισκαηηθά επεηζφδηα ηεο Αγγιίαο κε ηε 

Ρσζία θαη ηε Γαιιία, ζηηο 15 Απξηιίνπ ηνπ 1850, νπφηε θαη ην δήηεκα Παηζίθηθν, παξαπέκθζεθε ζε δηεζλή 

δηαηηεζία. 

 
Σν θεζηηβάι αληηζεκηηηζκνύ ηνπ 2017 κε παλειιαδηθό “θάςηκν ηνπ Ινύδα” 

  

Α. Δπίζεκνη θξαηηθνί θνξείο (Γήκνη, εθθιεζίεο, πξαθηνξείν εηδήζεσλ θηι.): 

1.  Γύν θείκελα ηνπ θξαηηθνύ Αζελατθνύ θαη Μαθεδνληθνύ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ 

Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα, ηα «Μαδίδηα» θαη νη «απγνκαρίεο» ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία 

ΑΠΔ-ΜΠΔ 7 Απξηιίνπ 2017 

 

ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο νη θάηνηθνη ζπλερίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα λα ηηκνχλ ηα 

Πάζε θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Θεαλζξψπνπ κέζα απφ αλαπαξαζηάζεηο αιιά θαη κε ηελ αλαβίσζε 

παξαδνζηαθψλ εζίκσλ. 

Ο Δπηηάθηνο πεξλά, ν Ινύδαο θαίγεηαη ηελ Μεγάιε Παξαζθεπή, νη πηζηνί ζηε δεκνηηθή θνηλφηεηα ηεο 

Νέαο Ηξαθιείηζαο ηνπ δήκνπ Παγγαίνπ ζην Ννκφ Καβάιαο, δνπλ ηε ζπγθίλεζε ηνπ Θείνπ Πάζνπο. 

Μέζα ζε θαηαλπθηηθή αηκφζθαηξα γίλεηαη ε απνθαζήισζε ηνπ άρξαληνπ ζψκαηνο ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ ζην 

χςσκα ηνπ παξεθθιεζίνπ ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζηελ ηνπνζεζία «Νεζάθη» ζηελ παξαιία ηεο Νέαο 

Ηξαθιίηζαο. 

https://archive.is/MZCpL
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Η ηεξά πνκπή μεθηλά απφ ηνλ Ιεξφ Ναφ Παλαγίαο Φαλεξσκέλεο φπνπ θπιάζζεηαη ε ζαπκαηνπξγή εηθφλα 

ηεο Παλαγίαο, ηελ νπνία ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε αγηνγξάθεζε ν Απφζηνινο θαη Δπαγγειηζηήο Λνπθάο 

θαη θαηεπζχλεηαη ζην Νεζάθη φπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειεηή ηεο απνθαζήισζεο. 

Μπξνθφξεο ξαίλνπλ ην άρξαλην ζψκα ηνπ Ιεζνχ κε ινπινχδηα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ ζην λαφ θαη ηελ 

ελαπφζεζή ηνπ ζηνλ ηάθν. 

Σν βξάδπ ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο, ζηε δεκνηηθή θνηλφηεηα ηεο Νέαο Πεξάκνπ ηνπ δήκνπ Παγγαίνπ, 

θαηά ηελ πεξηθνξά ηνπ επηηαθίνπ, νη θάηνηθνη ζε θάζε γεηηνληά αλαβηψλνπλ έλα πνιχ παιηφ έζηκν: Θα 

θάςνπλ από έλα νκνίσκα ηνπ Ινύδα ηε ζηηγκή πνπ ε πνκπή ηνπ επηηαθίνπ ζα πεξλάεη απφ ηνπο δξφκνπο. 

Οιφθιεξε ε πφιε εθείλε ηε λχρηα θσηίδεηαη απφ ηηο δεθάδεο θσηηέο πνπ αλάβνπλ νη θάηνηθνη ζηέιλνληαο 

έηζη ην κήλπκα ηεο θάζαξζεο αιιά θαη ηεο αηψληαο αλάζηαζεο (…). 

Βίληεν απφ άιιε πεγή: https://www.youtube.com/watch?v=lk0xcv5LbSk  

Οη «ζατηνιόγνη» ηεο Καιακάηαο, νη «ραιθνπλάδεο» ηνπ Αγξηλίνπ  

θαη ν ζηαπξόο από δάδεο ζηελ Ναύπαθην 

ΑΠΔ-ΜΠΔ 16 Απξηιίνπ, 2017 

ηνπ Ηιία Κάληζηξα 

Οη «πφιεκνη» κε ηα ραιθνχληα ζην Αγξίλην θαη ηηο ζαΐηεο ζηελ Καιακάηα είλαη ηα πην ραξαθηεξηζηηθά 

παζραιηλά έζηκα ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν, πνπ θάζε ρξφλν πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ 

ζεαηψλ. Όκσο, ππάξρνπλ θαη άιια έζηκα εμίζνπ μερσξηζηά, φπσο ηα αεξφζηαηα ζην Λεσλίδην, ε ζπλάληεζε 

ησλ επηηαθίσλ ζην θσηηζκέλν κε δάδεο ελεηηθφ ιηκάλη ηεο Ναππάθηνπ, ν ρνξφο ησλ Γεκ ζην νθηθφ 

Κνξηλζίαο θαη ε ζνξπβψδεο πξψηε Αλάζηαζε ζηνλ λαφ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ζηελ παιηά πφιε ηεο 

Πάηξαο. (…) 

Σπξόο Αξθαδίαο: Δπηηάθηνο ζπλνδεία ςαξνθάηθσλ 

ηνλ Σπξφ ηεο Αξθαδίαο ηε Μεγάιε Παξαζθεπή ε πεξηθνξά ησλ επηηαθίσλ γίλεηαη ζηελ παξαιηαθή νδφ κε 

ηε ζπλνδεία ςαξνθάηθσλ, αιιά θαη ζθαθψλ ησλ επηζθεπηψλ. Σν πξσί ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ ηα παηδηά 

γεκίδνπλ ηνλ θφιπν ηνπ ρσξηνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηηο αθηέο ηνπ Μπξηψνπ πειάγνπο, κε ρηιηάδεο θεξηά πνπ 

θσηίδνπλ ηε ζάιαζζα θαη ζπκβνιίδνπλ, ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε, ηηο ςπρέο ησλ λαπηηθψλ θαη 

ςαξάδσλ πνπ έρνπλ ραζεί. 

ηελ ελνξία ηεο Μεηακόξθσζεο ηνπ σηήξνο γίλεηαη ην θάςηκν ηνπ Ινύδα κέζα ζηε ζάιαζζα θαη 

ζπλνδεύεηαη από βεγγαιηθά θαη δπλακίηεο. 

ηελ ελνξία ηεο Αγίαο Μαξίλαο, ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα γίλεηαη ε αλάγλσζε ηνπ Δπαγγειίνπ ζηελ 

Σζαθψληθε δηάιεθην θαη αθνινπζεί γιέληη ζηελ θεληξηθή πιαηεία. (…) 

Αζίλε Αξγνιίδαο: Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα 

Έλα έζηκν πνπ επηθξαηεί θαη ζψδεηαη αθφκε κέρξη ζήκεξα είλαη ην θάςηκν ηνπ Ινύδα, ην Πάζρα. Σε 

Μεγάιε Παξαζθεπή ή ην Μεγάιν άββαην κηα νκάδα απφ λένπο ηεο Αζίλεο καδεχνληαη θαη 

θαηαζθεπάδνπλ έλα αρπξέλην νκνίσκα ηνπ Ινχδα Ιζθαξηψηε. Μφιηο ην θαηαζθεπάζνπλ ην βάδνπλ επάλσ ζ‘ 

έλα θαξφηζη θαη ην γπξίδνπλ ζ‘ φιν ην ρσξηφ. Σν απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα κεηά ηε ζεία 

ιεηηνπξγία ηεο Αγάπεο, ηνπνζεηνχλ ηνλ Ινχδα πάλσ ζε έλα ηθξίσκα θαη ηνλ θαίλε. (…) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lk0xcv5LbSk
https://archive.is/nLA45
https://archive.is/nLA45
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2. Γήκνο Καιακάηαο:  

Οη Παζραιηλέο εθδειώζεηο 2017 

 
13 Απξηιίνπ 2017 

 

Σα Πάζε ηνπ Υξηζηνχ θνξπθψλνληαη ηε Μεγάιε Παξαζθεπή, αθνινπζεί φκσο ε Αλάζηαζε ηνπ 

Θεαλζξψπνπ θαη ην ειπηδνθφξν Σεο κήλπκα. 

ηελ Καιακάηα θαη ηελ πεξηνρή ηεο, ζα γίλεη πεξηθνξά ησλ Δπηηαθίσλ ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο 

14 Απξηιίνπ 2017, ελψ ηνλ Δπηηάθην ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Ιεξνχ Νανχ ηεο Τπαπαληήο ηνπ Υξηζηνχ ζα 

ζπλνδεχζεη ε Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Καιακάηαο. 

Οη Παζραιηλέο εθδειψζεηο, φπσο αλέθεξε ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ε Πξφεδξνο ηεο ΚΔ «Φάξηο» Αλαζηαζία 

Μπεινγηάλλε, ζα δηεμαρζνχλ κε ην εμήο πξφγξακκα: 

Μεγάιε Παξαζθεπή 14 Απξηιίνπ 2017 

Κάςηκν Ινύδα, αΐηεο 

• ψξα 21.30, Ράρε – Αβξακφγηαλλεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεκνηηθήο Kνηλφηεηαο Καιακάηαο 

• ψξα 21.30, Πιαηεία Φπηεηάο (…) 

Γεπηέξα ηνπ Πάζρα 17 Απξηιίνπ 2017 

Κάςηκν Ινύδα θαη αΐηεο 

• ψξα 19.00, Αηζαία – θεληξηθή πιαηεία 

 

3. Γήκνο Αξηαίσλ 

 

 

Χο Γήκαξρνο Αξηαίσλ, ζαο θαισζνξίδσ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ. Η 

πινήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα καο, ζα ζαο δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηα ηειεπηαία λέα, ηηο δξάζεηο, ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ καο, θαζψο θαη ελδηαθέξνλ πιηθφ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Γήκνπ, 

ζηνηρεία γηα ηελ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή εηθφλα ηνπ. 

Υξήζηνο Σζηξνγηάλλεο 

https://archive.is/mZPO6
https://arta.artinoi.gr/dhmarxos.shtml
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Πινύζην θαη θέηνο ην πξόγξακκα εθδειώζεσλ γηα ηε «Βπδαληηλή Άξηα»  

(…) Μ. Πέκπηε 13 Απξηιίνπ 

•Αλαβίσζε εζίκνπ (θάςηκν Ινύδα) ζηελ Παλαγία Κνξσλεζίαο. 

 

Μ. άββαην 15 Απξηιίνπ 

Αλαβίσζε εζίκνπ(10.30): ζπάζηκν πηάησλ θαη θαλαηψλ ζηνπο θεληξηθνχο πεδφδξνκνπο ηεο πφιεο. 

πλνδεχεη ε Φηιαξκνληθή ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ «θνπθάο». 

Αλαβίσζε εζίκνπ (θάςηκν Ινύδα) ζηνλ Ι.Ν. Παλαγίαο Παξεγνξήηηζζαο & Αγ. Θενδώξαο κεηά ην 

πέξαο ηεο Αθνινπζίαο ηεο Αλαζηάζεσο. 

 

4. Γήκνο Σξίπνιεο: 

Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα αλαβηώλεη ζηελ Σξίπνιε 

 

Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα 

Σελ Κπξηαθή ην βξάδπ, αλήκεξα ην Πάζρα, ζαο πεξηκέλνπκε ζηελ ςεζηαξηά καο, ζηελ Πιαηεία Φηιηθψλ, 

κε δσληαλή νξρήζηξα, παζραιηλά εδέζκαηα θαη πνιχ ρνξφ. Δπίζεο κεηά απφ 5 ρξφληα ζα αλαβηψζνπκε πάιη 

ην έζηκν κε ην “Κάςηκν ηνπ Ινύδα” θαη πνιιά ππξνηερλήκαηα. 

αο πεξηκέλνπκε όινπο λα γιεληήζνπκε καδί ην Φεηηλό Πάζρα. 

Βίληεν κε ηίηιν «Κάςηκν Ινχδα Σξίπνιε 2017» (πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε): 

https://www.youtube.com/watch?v=qgavajx4OzU 
 

 

5. Γήκνο Κέαο:  

 Πξόγξακκα Απξίιηνο, 2017 

(…) 

17 Απξ Κάςηκν ηνπ Ινύδα 12:00 am Θνπιίδα 
17 Απξ Κάςηκν ηνπ Ινύδα 7:00 pm Vourkari 

17 Απξ Κάςηκν ηνπ Ινύδα 8:00 pm Οηδηάο 

Δπηπιένλ βίληεν απφ Υψξα Κέαο. 

 
 

 

 

https://archive.is/q11N4
https://archive.is/yBfcv
https://www.youtube.com/watch?v=qgavajx4OzU
https://archive.is/ljBEK
https://archive.is/NpKUm
http://www.allazoumetadedomena.gr/wp-content/uploads/2017/04/kapsimo_iouda.jpg
http://www.allazoumetadedomena.gr/wp-content/uploads/2017/04/kapsimo_iouda.jpg
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6. Γήκνο Ναππιίνπ, ηνπηθέο θνηλόηεηεο, εθθιεζίεο θαη ΑΠΔ-ΜΠΔ (βίληεν ζην ηέινο): 

Πάζρα ζην Ναύπιην 

Σν Πάζρα ζην Γήκν Ναππιηέσλ ζπλαληά ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Οη ςαικνί απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ησλ εθθιεζηψλ αληερνχλ ζε φια ηα ρσξηά θαη ζηα ζηελά ηεο δξνκάθηα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ δήκνπ. Δίλαη 

ε επνρή πνπ έξρεζαη ζε επαθή κε ηα ζεία φπσο επίζεο θαη κε ηελ αλαγέλλεζε ηεο θχζεο κεηά ην καθξχ 

ρεηκψλα. 

 

 

Σν Πξόγξακκα εθδειώζεσλ 

Κπξηαθή 16 Απξηιίνπ 2017 - ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΠΑΥΑ (…) 

19:00 Αζίλε 

Η Γεκνηηθή Δλφηεηα Αζίλεο αλαβηψλεη ην έζηκν θαύζεο ηνπ νκνηώκαηνο ηνπ καζεηή ηνπ Υξηζηνύ, 

Ινύδα, πνπ απνηειεί ζηνηρείν ηηκσξίαο θαη θάζαξζεο ηεο πξνδνζίαο. 

19.00 Αγία Παξαζθεπή – Σζέιν. 

Ο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αγία Παξαζθεπή – Σζέιν αλαβηψλεη ην έζηκν ηεο θαύζεο ηνπ Ινύδα κεηά ηνλ 

εζπεξηλφ ηεο Αγάπεο ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ πιιφγνπ. (…) 

20:30 – Σνιό 

Μεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο « Αγάπεο»  πξαγκαηνπνηείηαη ην θάςηκν ηνπ Ινύδα ζε πισηή πιαηθφξκα 

πνπ  είλαη νξαηή απφ φιε ηελ παξαιία ηνπ Σνινχ κε θαληαζκαγνξηθφ ηξφπν. (…) 

(Βίληεν απ‘ην θαλάιη ηνπ ΑΠΔ-ΜΠΔ ζην YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=zl6rX2-XddA 

 

7. Πξναζσληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ [Οπξαλνύπνιε Υαιθηδηθήο]: 

Πάζρα ζηελ Οπξαλνύπνιε 

(…) Σελ Κπξηαθή ην πξσί πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηθνξά ηεο δεχηεξεο Αλάζηαζεο θαζψο θαη ην θάςηκν 

ηνπ Ινύδα, έζηκν θεξκέλν (θαη απηφ) απφ ηηο αιεζκφλεηεο παηξίδεο ησλ Οπξαλνππνιηηψλ. (…) 

 
 

8. Δθθιεζία Αγίνπ Αζαλαζίνπ Πεληαπόιεσο [εξξώλ] 

Γήκνο Δκκαλνπήι Παππά: Αλαβίσζε ζηελ Πεληάπνιε ην “Κάςηκν ηνπ Ινύδα”( θώην ) 

Γεκνζηεχηεθε ζηηο 16/04/2017 – 8:31:19 ΠΜ απφ Neoklis  

 

https://archive.is/JDEZ0
https://www.youtube.com/watch?v=zl6rX2-XddA
https://archive.is/kNPc0
https://archive.is/Fp3KE#selection-423.0-508.1
https://archive.is/o/Fp3KE/infoserres.com/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bc%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%b7%ce%bb-%cf%80%ce%b1%cf%80%cf%80%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/
https://archive.is/o/Fp3KE/infoserres.com/author/giorgos/
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Αλαβίσζε θαη θέηνο ζηελ Πεληάπνιε Σν έζηκν «Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα» .Σν βξάδπ ηνπ Μεγάινπ 

αββάηνπ, κεηά ηελ αλαγγειία ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Κπξίνπ. Μόιηο αθνύζηεθε ην «Υξηζηόο Αλέζηε» 

κηθξνί θαη κεγάινη, θαηεπζύλζεθαλ ζηελ εθθιεζηαζηηθή πιαηεία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, όπνπ 

έθαςαλ  ην αρπξέλην νκνίσκα ηνπ Ινύδα, ην νπνίν είραλ θαηαζθεύαζεη  ην πξσί νη λένη ηνπ ρσξηνύ θαη 

ην θξέκαζαλ ζην «ηθξίσκα», ηελ θξεκάια, γηα λα ην βιέπνπλ όινη. Βεγγαιηθά έζθηζαλ  ηνλ νπξαλφ θαη 

νη θξνηίδεο έζθαγαλ ζε θάζε ζεκείν ηεο εθθιεζίαο. 

 

 
 

 
  

9. Κξαηηθή ηειεόξαζε ηεο ΔΡΣ 

Πεγή: Against antisemitism – Δλάληηα ζηνλ αληηζεκηηηζκό 
Blogging on antisemitism and the memory of the Shoah in Greece & Europe 

Η ΔΡΣ 1 πξνβάιιεη ην θάςηκν ηνπ Ινύδα 

 
24/04/2017 

 

ην θεληξηθό δειηίν ηεο 16εο Απξηιίνπ, ην θξαηηθό θαλάιη πξνέβαιε ην αληηζεκηηηθό έζηκν ηνπ 

“θαςίκαηνο ηνπ Ινύδα”, πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ξεπνξηάδ γηα ηελ αλαβίσζε παζραιηλώλ 

εζίκσλ “ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο” (βι. ζρεηηθό βίληεν, 37’23” θαη εμήο). Γόζεθε, κάιηζηα, 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην “ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα” ηεο ζάιαζζαο πνπ επηηξέπεη ηελ θαύζε ηνπ Ινύδα 

https://enantiastonantisimitismo.wordpress.com/
https://archive.is/JHIz1
https://enantiastonantisimitismo.wordpress.com/2017/04/24/ert-kapsimo-tou-iouda/
http://webtv.ert.gr/katigories/eidiseis/16apr2017-2100-deltio-idiseon/
https://archive.is/Fp3KE/734ae00e684e4d3b9388324ca089d82fa8a88533.jpg
https://archive.is/Fp3KE/6e3b7552a45016a5963849c95db4b7ee2eea1431
https://archive.is/Fp3KE/9bdc5b017af7fbcd61fca0728a3bb72e28122890
https://archive.is/Fp3KE/29e24bb8f2b6383cf3151e56a219450472eba53c
https://archive.is/Fp3KE/734ae00e684e4d3b9388324ca089d82fa8a88533.jpg
https://archive.is/Fp3KE/6e3b7552a45016a5963849c95db4b7ee2eea1431
https://archive.is/Fp3KE/9bdc5b017af7fbcd61fca0728a3bb72e28122890
https://archive.is/Fp3KE/29e24bb8f2b6383cf3151e56a219450472eba53c
https://archive.is/Fp3KE/734ae00e684e4d3b9388324ca089d82fa8a88533.jpg
https://archive.is/Fp3KE/6e3b7552a45016a5963849c95db4b7ee2eea1431
https://archive.is/Fp3KE/9bdc5b017af7fbcd61fca0728a3bb72e28122890
https://archive.is/Fp3KE/29e24bb8f2b6383cf3151e56a219450472eba53c
https://archive.is/Fp3KE/734ae00e684e4d3b9388324ca089d82fa8a88533.jpg
https://archive.is/Fp3KE/6e3b7552a45016a5963849c95db4b7ee2eea1431
https://archive.is/Fp3KE/9bdc5b017af7fbcd61fca0728a3bb72e28122890
https://archive.is/Fp3KE/29e24bb8f2b6383cf3151e56a219450472eba53c
https://archive.is/Fp3KE/734ae00e684e4d3b9388324ca089d82fa8a88533.jpg
https://archive.is/Fp3KE/6e3b7552a45016a5963849c95db4b7ee2eea1431
https://archive.is/Fp3KE/9bdc5b017af7fbcd61fca0728a3bb72e28122890
https://archive.is/Fp3KE/29e24bb8f2b6383cf3151e56a219450472eba53c
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“πάλσ ζε εηδηθή ζρεδία” (Σπξόο Κπλνπξίαο). Λίγν πξηλ (30’00” θαη εμήο), είρε γίλεη αλαθνξά ζηελ 

αλαηίλαμε ηνπ νκνηώκαηνο ηνπ Ινύδα-Σξακπ ζηελ Πόιε ηνπ Μεμηθνύ. 

Γηαβάζηε επίζεο: 

Racist Crimes Watch: Φεζηηβάι αληηζεκηηηζκνχ 2017: παλειιαδηθφ ―θάςηκν ηνπ Ινχδα/Δβξαίνπ‖ 

(14/04/2017) 

Against Antisemitism: Κάςηκν ηνπ Ινχδα ζε φιε ηελ Διιάδα, ζα λα κε ζπκβαίλεη ηίπνηα (7/4/2015) 

 

10. Γήκνο Δξκηόλεο θαη Κνηλόηεηα Πνξηνρειίνπ [Αξγνιίδαο] 

Δληππσζηαθέο ζηηγκέο από ην Πνξηνρέιη 
https://web.facebook.com/100014806117303/videos/205699489933587/ 

Γηα αθφκα κηα ρξνληά κηα κηθξή νκάδα εζεινληψλ ζε άςνγε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Δξκηνλίδαο, ηνλ 

πξόεδξν ηνπ Πνξηνρειίνπ, ηνλ ύιινγν Δζηηάζεσο θαη Πνηώλ, ηα ππόινηπα καγαδηά ηνπ Πνξηνρειίνπ 

θαη θπζηθά ηνλ ζύιινγν Φάξν, θαηάθεξαλ λα δηνξγαλώζνπλ κηα θαληαζκαγνξηθή βξαδηά πνπ 

θνξπθώζεθε κε ην “Κάςηκν ηνπ Ινύδα”, αθήλνληαο άθσλνπο ρηιηάδεο ζεαηέο. Ο πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο Φάξνο επραξηζηεί πνιχ ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο ππφζρνληαη φηη θάζε ρξφλν ζα 

γίλνληαη θαιχηεξνη. 

 

11. Αλώπνιε Ηξαθιείνπ (εθθιεζία): 

CretePlus.gr  

 

16 Απξηιίνπ 2017 

 

 Κάςηκν Ινύδα ζηελ Αλώπνιε  

 

βίληεν απφ ην «Κάςηκν ηνπ Ινχδα» ζηελ εθθιεζία: https://www.youtube.com/watch?v=PgSe-IP_lMs 

 

12. Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ (Δπίζεκνο ηζηόηνπνο – ρσξίο εκεξνκελία): 

ΠΑΝΑΓΙΟΤΓA: Με ην γξαθηθφ ηεο ιηκαλάθη, ε Παλαγηνχδα, έμη κφιηο ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηε Μπηηιήλε, 

απνηειεί ην θαη‘ εμνρήλ παξαιηαθφ πξνάζηην ηεο Μπηηιήλεο. Γίπια ζηε ζάιαζζα, νη θαθεηέξηεο αιιά θαη 

νη ηαβέξλεο ηεο κε ηα θξέζθα ςάξηα θαη ηνπο νπδνκεδέδεο, ζπγθεληξψλνπλ θάζε θαινθαίξη πιήζνο ληφπησλ 

θαη ηνπξηζηψλ. ηα βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ ππάξρεη έλα κηθξφ θνηληθφδαζνο. ήκα θαηαηεζέλ ηνπ ρσξηνχ, 

είλαη ν λαφο ηεο Παλαγίαο (απ‘ φπνπ πήξε θαη ην φλνκά ηνπ ην ρσξηφ) πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Γέλλεζε 

ηεο Θενηφθνπ. Η νκνηφηεηα ηνπ λανχ κε ηνλ Άγην Θεξάπνληα ηεο Μπηηιήλεο, είλαη πξνθαλήο. ηελ 

Παλαγηνύδα ηεξείηαη κε επιάβεηα ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο ην παιηό έζηκν “Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα θαη 

ην ξίμηκν ζηε ζάιαζζα”. ην http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/tourism/routes/north  

(Σν βίληεν απφ άιιε πεγή): https://www.youtube.com/watch?v=g6cimAWPI68 

 
 

http://webtv.ert.gr/katigories/eidiseis/16apr2017-2100-deltio-idiseon/
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/04/14/1-285/
https://enantiastonantisimitismo.wordpress.com/2015/04/07/%ce%ba%ce%ac%cf%88%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%b7-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%83%ce%b1-%ce%bd/
http://www.parapolitikaargolida.gr/2017/04/blog-post_849.html
https://web.facebook.com/100014806117303/videos/205699489933587/
https://archive.is/Ihgn7
https://www.youtube.com/watch?v=PgSe-IP_lMs
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/tourism/routes/north
https://www.youtube.com/watch?v=g6cimAWPI68
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13. CΝΝ Greece (γηα Άξηα): 

Πάζρα 2017: Η «ππξά», ην «θάςηκν ηνπ Ινύδα» θαη ηα πνιύρξσκα αεξόζηαηα ζηελ 

Άξηα 

 
Newsroom , CNN Greece 

07:20 Σεηάξηε, 12 Απξηιίνπ 2017 

 
Πεγή: EUROKINISSI 

(…) Σν βξάδπ ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ ζηελ Αγία Θενδώξα, αλαβηώλεη ην έζηκν ηνπ θαςίκαηνο ηνπ 

Ινύδα. Οη λένη ηεο ελνξίαο, θηηάρλνπλ ην νκνίσκα ηνπ Ινχδα κε παιηά ξνχρα θαη ην κεζεκέξη ην 

ηνπνζεηνχλ ζε απηνζρέδηα θξεκάια δίπια ζε έλα πεγάδη ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο. Σν βξάδπ κεηά ηελ 

αλαζηάζηκε αθνινπζία ζα αλάςνπλ θσηηά γηα λα θαεί. Παξάιιεια, ζα αθεζνχλ πνιχρξσκα θσηεηλά 

αεξφζηαηα γηα λα ζπκβνιίζνπλ ηελ άλνδν ηεο ςπρήο ζηνλ νπξαλφ. 

 

14. Ναπηεκπνξηθή -naftemporiki.gr  γηα Μέηξεο Θξάθεο: 

 

14 Απξηιίνπ 2017 

 

Μεγάιε Παξαζθεπή: Η θνξύθσζε ηνπ Θείνπ Γξάκαηνο, έζηκα θαη παξαδόζεηο 
 

(…) ηηο Μέηξεο ηεο Θξάθεο, ηα παηδηά θηηάρλνπλ ην νκνίσκα ηνπ Ινύδα θαη ην πεξηθέξνπλ ζηα 

ζπίηηα, δεηώληαο θιαδηά γηα λα ηνλ θάςνπλ ηελ επνκέλε ζηνλ Δπηηάθην. Σελ Μεγάιε Παξαζθεπή, ε 

πνκπή ηνπ Δπηηαθίνπ ζηακαηά έμσ από έλα παξεθθιήζη, εθεί όπνπ βξίζθεηαη έηνηκε ε θσηηά γηα λα 

θαεί ν Ινύδαο. Σε ζηηγκή πνπ ν ηεξέαο δηαβάδεη ην Δπαγγέιην αλάβνπλ ηε θσηηά θαη θαίλε ην νκνίσκα. 

Αξγόηεξα, ζα πάξνπλ κηα ρνύθηα από εθείλε ηε ζηάρηε θαη ζα ηε ξίμνπλ ζηα κλήκαηα. (…) 

 

15. Real News γηα Άξηα: 

Διιήλσλ Πάζρα: Σν «θάςηκν ηνπ Ινύδα» θαη ηα ζπαζίκαηα ζην «Γηαβνινπάδαξν» 

13/4/2017 

Σν «θάςηκν ηνπ Ινύδα» θαη ηα πνιύρξσκα αεξόζηαηα, ζηελ Άξηα 

https://archive.is/nGMxR
https://archive.is/nGMxR
https://archive.is/hhQN0
https://archive.is/bnNcx
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(…) Σν βξάδπ ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ ζηελ Αγία Θενδώξα αλαβηώλεη ην έζηκν ηνπ θαςίκαηνο ηνπ 

Ινύδα. Οη λένη ηεο ελνξίαο, θηηάρλνπλ ην νκνίσκα ηνπ Ινύδα κε παιηά ξνύρα θαη ην κεζεκέξη ην 

ηνπνζεηνύλ ζε απηνζρέδηα θξεκάια δίπια ζε έλα πεγάδη ζην πξναύιην ηεο εθθιεζίαο. Σν βξάδπ, κεηά 

ηελ αλαζηάζηκε αθνινπζία, είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα αλάςνπλ θσηηά, πξνθεηκέλνπ λα θαεί. 

Παξάιιεια, ζα αθεζνύλ ζηνλ νπξαλό ηεο πόιεο πνιύρξσκα θσηεηλά αεξόζηαηα, γηα λα ζπκβνιίζνπλ 

ηελ άλνδν ηεο ςπρήο ζηνλ νπξαλό. (…) 

 

16. Nένο Mαξκαξάο θαη halkidikinews.gr: 

 

Σν ριεύαζκα ηνπ Οβξηνύ ζην Ν. Μαξκαξά -ΦΧΣΟ- 

halkidikinews.gr – 16/4/2017 

Οη λένη θαη νη λέεο ηνπ Ν. Μαξκαξά αλαβίσζαλ ζήκεξα ην κεζεκέξη έλα παηξνπαξάδνην έζηκν από 

ηνλ παιηό Μαξκαξά ηεο Μηθξάο Αζίαο! Αθνύ έληπζαλ θαη εηνίκαζαλ ην νκνίσκα ηνπ Οβξηνύ, 

δειαδή ηνπ Ινύδα, ηνλ γύξηζαλ ζηνπο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ. Πάλσ ζε αγξνηηθό κε βεγγαιηθά θαη 

θαπλνγόλα θαη πίζσ δεθάδεο κεραλάθηα, αθνινύζεζαλ ην γύξηζκα θαη ην ριεύαζκα ηνπ Οβξηνύ θαη 

ζηε ζπλέρεηα έγηλε ην θξέκαζκά ηνπ. 

 

Ο Οβξηόο ζα θαεί απόςε ην βξάδπ ζηελ Αλάζηαζε ζηελ πην θαληαζκνγνξηθή ηειεηή ηεο Υαιθηδηθήο, 

πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηα ςαξνθάτθα ζην ιηκάλη ηνπ Ν. Μαξκαξά. 

 

https://archive.is/Vc53z


16 

  

17.  travelstyle.gr  

[Αλαζηάζηνο Δνύζεο & Σηα ΕΕ STORY Ε.Ε. Π. Μπαθνγηάλλε 34, 14451, 

Μεηακόξθσζε http://www.travelstyle.gr/h-etaireia/] 

Σν Πάζρα αλά ηελ Διιάδα. Έζηκα θαη παξαδόζεηο. Δζείο πνηα μέξεηε; (Photos) 

travelstyle.gr 15/4/2017 

 

 

Υξψκαηα, γεχζεηο θαη θαηαλπθηηθή αηκφζθαηξα κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά έζηκα ζε θάζε ηφπν 

ραξαθηεξίδνπλ ην Πάζρα ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. 

Πξφθεηηαη άιισζηε γηα ηε κεγαιχηεξε θαη ηελ πινπζηφηεξε ζε ιανγξαθηθέο εθδειψζεηο γηνξηή ησλ 

νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ. Η ιέμε ―Πάζρα‖ πξνέξρεηαη απφ ηελ εβξατθή ―pasah‖, πνπ ζεκαίλεη δηάβαζε. Οη 

Δβξαίνη γηφξηαδαλ ην Πάζρα ζε αλάκλεζε ηεο απειεπζέξσζήο ηνπο απφ ηνπο Αηγππηίνπο θαη ηεο δηάβαζεο 

ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, ελψ νη ρξηζηηαλνί γηνξηάδνπλ ηελ αλάζηαζε ηνπ σηήξα θαη ηε δηάβαζε απφ ην 

ζάλαην ζηε δσή. Η αληίζηνηρε ειιεληθή ιέμε γηα ην Πάζρα είλαη Λακπξή, δηφηη ε εκέξα ηεο αλάζηαζεο ηνπ 

Υξηζηνχ είλαη κέξα επθξφζπλε. (…) 

ΣΟ ΚΑΦΙΜΟ ΣΟΤ ΙΟΤΓΑ 

 
 

ην Αξρνληνρώξη, ην Γαξλάθηθν αξκνπζαθιή, ηελ ησξηλή Πεληάπνιε ηνπ δήκνπ Δκκαλνπήι 

Παππά, κηθξνί θαη κεγάινη πεξηκέλνπλ κε αγσλία ην “Κάςηκν ηνπ Ινύδα”. 

Σν έζηκν ιακβάλεη ρψξα ην βξάδπ ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ, κεηά ηελ αλαγγειία ηεο Αλάζηαζεο ηνπ 

Κπξίνπ. Μφιηο αθνπζηεί ην ―Υξηζηφο Αλέζηε‖, κηθξνί θαη κεγάινη κε ιακπάδεο απφ κειηζζνθέξη 

θαηεπζχλνληαη ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, φπνπ θαίλε ην αρπξέλην νκνίσκα ηνπ Ινχδα, ην νπνίν 

http://www.travelstyle.gr/h-etaireia/
https://archive.is/xNMjY
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θαηαζθεχαζαλ ην πξσί νη λένη ηνπ ρσξηνχ θαη ην θξέκαζαλ ζην ―ηθξίσκα‖, ηελ θξεκάια, γηα λα ην βιέπνπλ 

φινη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλνληαη νη εηθνληθνί ηηκσξνί ηνπ Ιζθαξηψηε θαη θαίλε ηνλ κηζεηφ Ινχδα. 

Βεγγαιηθά ζθίδνπλ ηνλ νπξαλφ. Σν έζηκν ην ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ησλ εξξψλ. 

ΗΠΔΙΡΟ 

 
 

Καζξέθηεο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Ηπείξνπ ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ Πάζρα. ηελ Άξηα ην Μεγάιν 

άββαην, γχξσ ζηηο 10 ην πξσί, κε ην ρηχπεκα ηεο θακπάλαο πνπ αλαγγέιιεη ηελ πξψηε Αλάζηαζε, νη 

ελνξίηεο ζπάλε θεξακηθά, γπάιηλα θαη πήιηλα ζθεχε, γηα λα μνξθίζνπλ ην θαθφ. Σν βξάδπ ηνπ Μεγάινπ 

αββάηνπ ζηελ Αγία Θενδώξα αλαβηώλεη ην έζηκν ηνπ θαςίκαηνο ηνπ Ινύδα. Απφ ην πξσί νη λένη ηεο 

ελνξίαο ζπγθεληξψλνπλ ξνχρα θαη ην κεζεκέξη ζην πεγάδη ηεο εθθιεζίαο θηηάρλνπλ ην νκνίσκα ηνπ Ινχδα, 

ην θξεκνχλ ζε θξεκάια θαη ην βξάδπ ζηελ Αλάζηαζε αλάβνπλ θσηηά, γηα λα θαεί. 

 

18.  Κεθαινληά [ηνπηθέο θνηλόηεηεο θαη ΜΜΔ πνπ πξνβάινπλ ηηο εθδειώζεηο] 

 

 
Ο Ιούδας ζηην κάλα παραδόθηκε ζηην πσρά! 

Παξαζθεπή, 14 Απξηιίνπ 2017 00:15 

 

ηε θάια θαηαδίθαζαλ ηνλ Ινύδα! 

Καη ην βξάδπ ζηα 12 Δπαγγειία ηνλ θάςαλε… όπσο θάζε ρξόλν.  

https://www.youtube.com/watch?v=GwclLLYw4Y8 

http://www.inkefalonia.gr/koinonia/51805-sti-skala-katadikasan-ton-ioyda
https://www.youtube.com/watch?v=GwclLLYw4Y8
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Νσξίηεξα 

  

Καη ηνπ ρξφλνπ θαιηληάλνη 

 

 

18 Μαΐνπ 2017 

 

«Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα» - 

Αθηεξσκέλν ζηνπ θίινπο Μνλνπνιάδεο, πνπ δηαηεξνύλ επάμηα ηελ παξάδνζή ηνπο 

Γεράζιμος φη. Γαλανός 

ηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε, νη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο θαηά ησλ Δβξαίσλ πεγάδνπλ απφ ην καξηχξην 

θαη ηε ζηαχξσζε ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ. Βξίζθνπκε έλα κεγάιν αξηζκφ θαηεγνξηψλ θαη αλαθνξέο, ηδηαίηεξα 

κέζα ζηα επαγγέιηα ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο, γηα ην «γέλνο ησλ Δβξαίσλ», πνπ παξνπζηάδεηαη ππεχζπλν 

γηα ηε ζηαχξσζε ηνπ Θεαλζξψπνπ. Φξάζεηο θαη ιέμεηο φπσο : «Θενθηφλνη, ζενζηαγείο, παξάλνκνη, ιαφο 

δπζζεβήο θαη παξάλνκνο» θαζψο θαη «Αιιά δνο απηνίο, Κχξηε, θαηά ηα έξγα απηψλ, φ,ηη θελά θαηά ζνπ 

εκειέηεζαλ» ραξαθηήξηδαλ εθείλα ηα ρξφληα ηνπο Δβξαίνπο πνπ φπσο φινη γλσξίδνπκε ζηελ ηζηνξία 

ζεσξείηαη ιαφο έλνρνο γηα ηε δίθε θαη ηε ζηαχξσζε ηνπ Υξηζηνχ. 

https://archive.is/EpsE7
https://archive.is/EpsE7
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Δπίζεο, ζηνλ ειιεληθφ εζηκηθφ ηππηθφ πνπ αθνξά ζηα έζηκα ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο, ππάξρεη σο έζηκν «ην 

θάςηκν ηνπ Ινχδα» θαη κάιηζηα ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο εθδήισζε ιατθνχ αληηζεκηηηζκνχ. Ο ιανγξάθνο 

Γεψξγηνο Μέγαο («Διιεληθέο γηνξηέο», έθδνζε Δζηία ) παξαηεξεί ζε θείκελφ ηνπ πσο «..κεηά ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ηαπηίζηεθαλ κε ην φλνκα ηνπ πεξηπιαλψκελνπ Ινχδα παιαηφηεξεο 

παξαδφζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Οηδίπνδα. Βέβαηα, ζηνπο Δβξαίνπο απνδίδνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ Ινχδα, 

ηδηαίηεξα ε θηιαξγπξία θαη ε δεηιία πνπ ηηο ζπλαληάκε θαη ζε παξνηκίεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα έρεη θαηαγξάςεη ζηα βηβιία ηνπ ν Νηθφιανο Πνιίηεο (Λανγξαθηθά χκκεηθηα). 

πγθεθξηκέλα ην έζηκν «ην θάςηκν ηνπ Ινχδα» ζπλαληάηαη κε πνιιέο παξαιιαγέο ζε φιε ηελ Διιάδα, πην 

πνιχ δε ζηα ρσξηά ηεο Θξάθεο, φπνπ ην νκνίσκα ηνπ Ινχδα ηαπηίδεηαη κε ην φλνκα Οβξηφο. Ο ιαφο θαίεη ην 

νκνίσκα ηνπ Ινχδα, ηνπ πξνδφηε ηνπ Ιεζνχ, θαη κε ην θάςηκν ξίρλεη ζηε θσηηά ηηο δχν άλνκεο ηδηφηεηεο 

ηνπ, ηε θηιαξγπξία θαη ηε δεηιία. 

Έρνπλ γξαθεί πνιιά πάλσ ζε απηφ ην ζέκα θαη κάιηζηα θάπνηνη ιανγξάθνη αιιά θαη δηαλννχκελνη ηεο 

επνρήο καο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θαηαξγήζνπλ ην έζηκν απηφ, ιφγσ πνπ, πηζηεχνπλ πσο πξνζβάιεη ηνλ 

εβξατθφ ιαφ. 

Η Ιεξά χλνδνο κε αιιεπάιιειεο εγθπθιίνπο ηεο ηα έηε 1891, 1910 θαη 1918, πξνέηξεπε ηεξείο θαη ιαφ λα 

εγθαηαιείςνπλ ην θάςηκν ηνπ Ινχδα. πγθεθξηκέλα, ζηελ εγθχθιην 13 /4/1918 έιεγε «Η Ιεξά χλνδνο 

ζεσξεί θαζήθνλ Απηήο, φπσο θέξεη εηο γλψζηλ πάλησλ ησλ Υξηζηηαλψλ, φηη ε ηήξεζηο ηνηνχησλ εζίκσλ 

αληηβαίλεη πξνο ηελ βάζηλ θαη ην ζεκέιηνλ ηεο πίζηεσο εκψλ, ήηηο είλαη ε αξεηή ηεο αγάπεο πξνο ελ γέλεη 

πάληα άλζξσπνλ…». 

Η θαηά ησλ Δβξαίσλ θαηεγνξία ηεο ζενθηνλίαο, δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί θαη λα αμηνινγεζεί ζε πιαίζηα θαη 

κε νξζνινγηθά θξηηήξηα, ιφγσ πνπ απηφ ην έζηκν εγγξάθεηαη ζην ζξεζθεπηηθφ βίσκα. Απνηειεί δε ζέκα 

πνπ έρεη πεξάζεη ζηε ινγνηερλία θαη ζηελ παξάδνζε κε πιήζνο παξαιιαγψλ θαη έηζη δελ κπνξεί λα ζβήζεη 

απφ ηε κλήκε θαη ηελ ηέιεζε ησλ βησκάησλ ελφο ιανχ, ηνπ ειιεληθνχ, πνπ παξακέλεη ζειεκέλα πηζηφο ζηηο 

ξίδεο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Με κηα πξνζεθηηθφηεξε φκσο κειέηε ηνπ εζίκνπ απηνχ, δελ θαίλεηαη λα αθνξά ηνλ εβξατθφ ιαφ θαη νη θάζε 

ραξαθηεξηζκνί θαη θξίζεηο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη απφ θάπνηνπο εηο βάξνο ησλ Δβξαίσλ, πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ άζηνρνη θαη αζηήξηθηνη. 

Σν θάςηκν ηνπ Ινχδα, είλαη έλα έζηκν πνπ πεγάδεη απφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο δσήο θαη ηεο δξάζεο ηνπ 

Ιεζνχ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ. ην πξφζσπν ηνπ θαηαδφηε Ινχδα, ν ιαφο θαίεη ηηο θαθηέο ηνπ πξάμεηο θαη 

ελέξγεηεο πνπ δηέπξαμε απηφο ν καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ. Γειαδή, ην έζηκν αθνξά, φπσο θαη ην δειψλεη ε ίδηα 

ε νλνκαζία ηνπ, ηνλ Ινχδα καζεηή ηνπ Ιεζνχ θαη κφλν. Κακία ζρέζε δελ έρεη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ην 

πνηφλ ελφο ιανχ, ησλ Δβξαίσλ, πνπ θάπνηνη ζέινπλ λα ζπλδέζνπλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ δηθέο ηνπο 

ζθνπηκφηεηεο. 

Με ην θάςηκν ηνπ νκνηψκαηνο ηνπ Ινχδα νινθιεξψλεηαη ε θάζαξζε πνπ πεξηκέλνπκε φινη καο κε ην πέξαο 

ηεο Μεγάιεο θαη Αγίαο Δβδνκάδαο. 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην έζηκν ζην λεζί καο δηαηεξείηαη ζηα ρσξηά: Μνλνπνιάηα ηεο 

Παιηθήο από πνιύ παιηά αδηαιείπησο έσο ζήκεξα, ζηα Λνπξδάηα Λνεβαζνύο, , ζηνλ Καηειεηό, ζηε 

θάια, ζηνλ Πόξν, ζηελ Έξπζζν, πεξηνρή Πξόλλσλ.-Διεηό θαη αιινύ ζην λεζί καο. 

ηελ πεξηνρή ησλ Λνπξδάησλ ηα παηδηά θηηάρλνπλ ην αρπξέλην αλδξείθειν ζε έλα πιάησκα ηνπ ρσξηνχ, 

πνπ ην νλνκάδνπλ «Ινχδαο» θαη αθνχ ην θηηάμνπλ ηνλ κεηαθέξνπλ θαη ηνλ θξεκνχλ, ζηνλ Πιάηαλν, θαη ην 

θαίλε. Βέβαηα, παιηά ρξφληα ε κεηαθνξά γηλφηαλ κε έλα γατδνχξη, ζηα ζεκεξηλά γίλεηαη κε αγξνηηθφ φρεκα. 

Παιαηφηεξα, φηαλ γηλφηαλ ε κεηαθνξά θαηά ηελ νπνία γηλφηαλ θαη δηαπφκπεπζε ηνπ «Ινχδα» πάλσ ζην 

γατδνχξη, ηφλ ηνπνζεηνχζαλ αλάπνδα, δειαδή λα θνηηά ηνλ πηζηλφ ηνπ δψνπ θαη ηνλ κνχληδσλαλ. Σν έζηκν 

ηνπ Ινχδα ζηα Λνπξδάηα είλαη «αγγιηθήο πξνέιεπζεο», κάιηζηα γίλεηαη ηε Νέα (Ναη) Γεπηέξα. 
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ηα Μνλνπνιάηα ζα θαεί θαη θέηνο ν Ινύδαο 

ηα Μνλνπνιάηα ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο θαηά ηηο 12 κ. κ. λα μεκεξψλεη Μ. άββαην έθαηγε 

ζηελ πιαηεία ηεο εθθιεζίαο κεγάιε θσηηά. Σν έζηκν ηεο θσηηάο δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα. Η θσηηά εθηφο 

απ‘ φηη δέζηαηλε ηα παηδηά θαη ηνπο κεγάινπο πνπ μελπρηνχζαλ, ζπκβνιίδεη εθείλε πνπ είραλ αλάςεη νη 

Ινπδαίνη ζηελ απιή ηνπ Κατάθα γηα λα δεζηαζνχλ θαη ζηελ νπνία παξεπξίζθεην θαη ν καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ 

Πέηξνο ,»… αλζξαθηάλ πεπνηεθφηεο φηη ςχρνο ελ θαη εζεξκαίλνλην…» (Ισάλλεο 1ε ζη. 18). 

Δληππσζηαθφ ήηαλ ην κάδεκα ησλ μχισλ. Σα παηδηά κάδεπαλ μχια θαη ηξνθνδνηνχζαλ ηε θσηηά. Ο θαζέλαο 

έδηλε φηη κπνξνχζε απφ θιεκαηφβεξγεο έσο ρνληξά μχια. Πάλσ ζηελ θνξπθή ηνπ ζσξνχ ησλ μχισλ, 

έβαδαλ θαη αθφκε βάδνπλ ην νκνίσκα ηνπ Ινχδα θαη ην θαίλε. Σν έζηκν ηεο θσηηάο είλαη παιαηφηαην, ελψ 

ηνπ Ινχδα σο πξφζζεην ζηε θσηηά είλαη λεφηεξν, γχξσ ζηα 70—75 ρξφληα πεξίπνπ. 

 

 

 

Κάςαλε ηνλ πξνδόηε Ινύδα ζηα Λνπξδάηα (εηθόλεο) 

Σξίηε, 18 Απξηιίνπ 2017 

 

Γεύηεξε κέξα ηνπ Πάζρα, όπσο ζέιεη ε παξάδνζε, θάςαλε ηνλ πξνδόηε Ινύδα ζηα Λνπξδάηα. 

πγθεθξηκέλα, ν Δμσξατζηηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Λνπξδάησλ ―Ο ΠΛΑΣΑΝΟ‖ θαη νη λένη ηνπ 

ρσξηνχ, φπσο θάζε ρξφλν, έθηηαμαλ ηνλ Ινχδα κε φηη βξήθαλ… Δμεγνχκε, θέηνο, δελ βξήθαλε θεθάιη 

αλδξηθήο θνχθιαο θαη βάιαλε …γπλαηθείν. Έηζη, ν Ινχδαο θέηνο καο βγήθε ιίγν δηαθνξεηηθφο θαη γη‘ απηφ 

ίζσο δελ έιεγε λα πάξεη θσηηά! Καηά ηα άιια, ηα παηδηά ηνπ ζπιιφγνπ ρφξεςαλ παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, φρη 

φηη νη κεγάινη πήγαλ πίζσ, θαη νη λένη ηνπ ρσξηνχ πνπ αθνινπζνχλ ηα ρλάξηα ησλ παιαηνηέξσλ έδσζαλ ην 

βξνληεξφ παξφλ κε ηνπο ζπάξνπο λα ζπληαξάδνπλ ηνλ ηφπν θάλνληαο ηα κηθξά παηδηά λα θιαίλε θαη ηνπο 

κεγάινπο λα θιείλνπλ ηα απηηά ηνπο. 

Πάλησο, θέηνο νη εθξεθηηθνί λένη καο ήηαλ ιηγφηεξν… εθξεθηηθνί θαη άθνπζαλ ηηο εθθιήζεηο γηα πξνζνρή 

ζηηο θξνηίδεο ιφγσ θαη ηνπ αλέκνπ πνπ επηθξαηνχζε. 

Η πξνζέιεπζε επηζθεπηώλ εληππσζηαθή, παξόλ θαη ν Αληηδήκαξρνο Λεηβαζνύο θ. Ηιίαο 

Κνπξθνπκέιεο κε ηνλ πξόεδξν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θ. Υξήζην Μαγνπια. 

https://archive.is/6F2in
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Ο θ. Κνπξθνπκέιεο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ όκνξθε εθδήισζε “…πνπ πξνάγεη ηηο 

παξαδόζεηο ηνπ ηόπνπ”, όπσο είπε, δίλνληαο παξάιιεια ζπγραξεηήξηα ζηνλ ύιινγν γηα ηελ άςνγε 

δηνξγάλσζε, ππνζρόκελνο θάζε βνήζεηα πνπ ζα ηνπ δεηεζεί από ην Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ. Δμ‘ άιινπ, κε 

μερλάκε φηη κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο έγηλε ε πίζηα ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ π. Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Λνπξδάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εθδειψζεηο ηνπ ζπιιφγνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο νη επηζθέπηεο είραλ ηελ επθαηξία λα γεπζνχλ ηελ γξαβηέξα κε ηα θφθθηλα 

απγά θαη ην θξαζί, πνπ κεξίκλεζε ν ζχιινγνο λα θέξεη. 

Καη ηνπ Υξφλνπ! 

Ληβέξηνο Πεηξίδεο 
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19.  Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα ζην Αζηξνο (ph & vd) [Αξθαδίαο] 

 
 

16 Απξηιίνπ 2017 

Video εδψ: https://www.youtube.com/watch?v=91X_LcXsUKk 

 

 
 

20.  Αληίπαζρν θαη θάςηκν Ινύδα ζηε Μειηγνύ [Αξθαδίαο] 

 
16 Απξηιίνπ 2017 

 

Video εδψ: https://www.youtube.com/watch?v=AOe344LYwlI 

 

 

 

https://archive.is/uDJ7u
https://www.youtube.com/watch?v=91X_LcXsUKk
https://archive.is/QgkcW
https://www.youtube.com/watch?v=AOe344LYwlI
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21.  Ππξεηώδεηο πξνεηνηκαζίεο ζην Λεβίδη γηα ην θάςηκν ηνπ Ινύδα (pics) 

 

Έδξα: Σξίπνιε 

12 Απξηιίνπ 2017 

 

 

22. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΝΣΑΡΙΧΣΙΑ «ΠΙΔΡΔ»: Απόςε «Σν 

θάςηκν ηνπ Ινύδα» ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Απνζηόινπ Θσκά [Πηεξία] 

ΛΔΤΣΔΡΙΑ 

email : leftetsol@yahoo.gr 

Παξαζθεπή, 14 Απξηιίνπ 2017 

https://archive.is/DXnBs
https://archive.is/uAQqs
https://archive.is/uAQqs
mailto:leftetsol@yahoo.gr
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Σελ Μεγάιε Παξαζθεπή ην βξάδπ θαη κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηηαθίνπ ν πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο Κνληαξηψηηζζαο «Πίεξεο» ζαο θαιεί λα παξαθνινπζήζεηε ην έζηκν ηεο ελνξίαο ησλ κηθξαζηαηψλ 

«ην θάςηκν ηνπ Ινχδα» ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Απνζηφινπ Θσκά. 

 

Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα – Έζηκν ησλ θαηνίθσλ ηεο Κνληαξηώηηζζαο πνπ θαηάγνληαη από ην Νενρώξη 

Υηιήο Μηθξάο Αζίαο 

Σν θάςηκν ηνπ Ινχδα είλαη έλα έζηκν πνπ έιθεη ηηο ξίδεο ηνπ απφ… 

ηηο αξραίεο γηνξηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ γηα ηνλ εμνξθηζκφ ηνπ καχξνπ Υεηκψλα θαη ηνλ εξρνκφ ηεο 

Άλνημεο. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελζσκαηψζεθε ζηηο παξαδφζεηο θαη ηα έζηκα ηεο νξζφδνμεο πίζηεο καο. ηηο 

κέξεο καο ην έζηκν απηφ κνηάδεη σο έλα γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ηελ εκέξα ηεο Μ. Παξαζθεπήο. Γελ ήηαλ 

φκσο πάληα έηζη. Ήηαλ ζπλέρεηα ησλ απνθξηάηηθσλ γηνξηψλ (πνπ θνξπθψλνληαλ κε ην έζηκν ηεο αξθνχδαο 

θαη ηεο θακήιαο γηα πγεία θαη πινχην). 

 

Παιηφηεξα ινηπφλ ηελ επνκέλε ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο ηα παηδηά ζην Νενρψξη, γπξλνχζαλ ζηνπο καραιάδεο 

κε ξπκνχξθεο (κεγάια θιαδηά) θαη δεηνχζαλ απφ ηνπο λνηθνθπξαίνπο λα ηνπο δψζνπλ θάπνηα ηζαιηά 

(μχια) απφ απηά πνπ είραλ ζηνηβαγκέλα γηα ηνπο θνχξλνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε 

ζηνίβα θιαδηψλ πνπ ζα έθηηαρλαλ γηα ην θάςηκν ηνπ Ινχδα. Η ζπιινγή μχισλ ζπλερίδνληαλ γηα 40 κέξεο 

κέρξη ηελ Μ. Πέκπηε. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή, εάλ θάπνηνη απφ ηνπο λνηθνθπξαίνπο αξλνχληαλ λα 

δψζνπλ ηελ εηζθνξά ηνπο ζε μχια, ηνπ έςαιιαλ ζαηηξηθά ηεηξάζηηρα πνπ ππήξραλ γη απηφ ην ζθνπφ! 

Σελ Μ. Πέκπηε μεθηλνχζε ε ζηνίβαμε ησλ μχισλ θαη νινθιεξψλνληαλ ηελ Μ. Παξαζθεπή. ηελ θνξπθή 

θπξηαξρνχζε πάληα ην νκνίσκα ηνπ Ινχδα κηα πάληλε θνχθια γεκηζκέλε κε άρπξα πνπ πεξίκελε ηελ 

θαηαδίθε. Όηαλ νη άληξεο θαηαπηάλνληαλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζηνίβαμεο ηαπηφρξνλα νη γπλαίθεο θαη νη 

θνπέιεο ηνπ ρσξηνχ επξηζθφκελεο ζηνλ πξφλαν ηεο εθθιεζίαο, ηξαγνπδνχζαλ ηα κνηξνιφγηα ηεο Μ. 

Παξαζθεπήο: «ήκεξα καχξνο νπξαλφο , ζήκεξα καχξε κέξα…..» 

 

Σν βξάδπ ηεο Μ. Παξαζθεπήο θαη κεηά ην πέξαο ησλ εγθσκίσλ, νη λένη ηνπ ρσξηνχ έξηρλαλ ζηελ ππξά ηελ 

ζηνίβα ησλ μχισλ κε ην νκνίσκα ηνπ Ινχδα. Μηα ππξά ρσξίο ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα, αιιά κε ηελ έλλνηα 

ηνπ εμαγληζκνχ, ηεο θάζαξζεο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο αλαγέλλεζεο. ηαχξσζε, Θάλαηνο, Αλάζηαζε! 

ήκεξα ην έζηκν έραζε ην παιηφ ζπιινγηθφ πλεχκα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Νενρσξίνπ κε απνηέιεζκα ε 

δηαδηθαζία λα νινθιεξψλεηαη ζε κηα κφλν εκέξα. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο βίαηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ 

βηψλνπκε, ηνπ ειάρηζηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ καο θαη ηεο βνήζεηαο ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζπγθνκηδή ησλ 

μχισλ… Όκσο νη Μηθξαζηαηηθήο θαηαγσγήο θάηνηθνη ηεο Κνληαξηψηηζζαο θαη ελνξίηεο ηεο εθθιεζίαο ηνπ 

Απνζηφινπ Θσκά, πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα κεηαβηβάζνπλ ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο έζηκα θαη 

κλήκεο πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηα πξψηα ηζηνξηθά ρξφληα θαη θαηαδεηθλχνπλ ηελ δηαρξνληθφηεηα ηνπ 

Διιεληζκνχ. Δίλαη νη «απνζθεπέο» πνπ κεηέθεξαλ καδί ηνπο ζηε λέα παηξίδα! 

 

ηελ παιαηά ηνπο παηξίδα ινηπφλ ν Ινχδαο ηεο Μεηξφπνιεο άλαβε πξψηνο δηαδξακαηίδνληαο ηνλ ξφιν ηεο 

Φξπθησξίαο θαη ακέζσο κεηά άλαβε ν Ινχδαο ηεο ελνξίαο, ζπκβνιίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ απφηνκν 

μεζεθσκφ ελάληηα ζηνπο Σνχξθνπο θαη ηελ Αλάζηαζε ησλ Ρσκηψλ ηεο Μ. Αζίαο. Σν έζηκν ηνπ Ινχδα 

ζπλαληνχκε κφλν ζηελ Μ. Αζία , ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ηελ Κχπξν. Μεηά ηελ 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ήξζε ζηελ Διιάδα θαη ζπλερίδεηαη ζηηο πεξηνρέο: Μαθεδνλία κε ην φλνκα 

https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/0f767-bf60b433198028aaf6257c2eab2db988_l.jpg
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«Οβξηφο» , ζηα λεζηά «Καηζίβειν» , ζηελ Κξήηε «Φνπξλάξα», ζηελ Κχπξν «Άπηζην» , ζηελ Καππαδνθία 

«Γηαρνπληή» θαη ζηελ Πεινπφλλεζν «Σζηθνχηε» . 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δφζεθαλ απφ ηνλ θ. Σάζν Μπνγηαηδή λπλ ζχκβνπιν ηεο Σ.Κ. Κνληαξηψηηζζαο θαη 

πξφεδξν ζπιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ Πηεξίαο. 

 

23.  Αζελόξακα: Μηα Διιάδα Πάζρα - νη πξννξηζκνί θαη ην know-how  

Αζελόξακα 

7 Απξηιίνπ 2017 

 

Πνύ ζα πνύκε θέηνο ην «Υξηζηόο Αλέζηε»; 

(…) Αλ, ηψξα, ε παζραιηά ζάο βξήθε ζηελ Αζήλα, απφ ην ιηκάλη ηνπ Λαπξίνπ κπνξείηε λα πεηαρηείηε κέρξη 

ηελ Σδηα ρσξίο θαλ λα ην θαηαιάβεηε. ην Βνπξθάξη ηελ Κπξηαθή ζηήλνληαη κπνπθέδεο γηα λα 

ζπλνδεχζνπλ ην εληππσζηαθό θάςηκν ηνπ Ινύδα ζην γξαθηθφ ιηκαλάθη, ζε ζπλέρεηα κηαο κεγαινπξεπνχο 

Αλάζηαζεο κε αηειείσηα ππξνηερλήκαηα ζηνλ νπξαλφ. Σα βνπξθαξηψηηθα κπαξάθηα θαη εζηηαηφξηα 

δνπιεχνπλ full-time, αλ θαη δελ ζα παξαιείπακε κηα σξαηφηαηε απηνθηλεηάδα ζην ππφινηπν λεζί θαη 

θπζηθά έλα ή θαη πεξηζζφηεξα πεξάζκαηα απφ ηελ θνχθια Ινπιίδα, ηε ρψξα ηνπ λεζηνχ. (…) 

Δληππσζηαθφ είλαη ην Πάζρα ζηνλ Άγην Νηθόιαν ηεο Κξήηεο. Σν βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο, νη πάληεο 

ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο, ηε γξαθηθή ιίκλε Βνπιηζκέλε, γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην θάςηκν ηνπ Ινύδα ζπλνδεία άπεηξσλ ππξνηερλεκάησλ. 

Σν θνζκνπνιίηηθν ζπεηζηώηηθν Πάζρα έρεη ην δηθφ ηνπ εζηκνηππηθφ. Πφξηεο θαη παξαζπξφθπιια 

βάθνληαη, βνηζαισηά θαιληεξίκηα αζβεζηψλνληαη, απιέο μερνξηαξηάδνληαη – βιέπεηε φια πξέπεη λα είλαη 

έηνηκα κέρξη ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο, φπνπ άπαληεο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πιαηεία 

Πνζεηδσλίνπ καδί κε ηνπο Δπηηαθίνπο απφ φιεο ηηο ελνξίεο ηνπ λεζηνχ. Άιιν θιαζηθφ ξαληεβνχ είλαη ην 

«Υξηζηφο Αλέζηε» ζηε γπλαηθεία κνλή ησλ Αγίσλ Πάλησλ, ελ κέζσ ζρεδφλ λεθξηθήο ζηγήο, θαη ε ζπλέρεηα 

ζην Παιηφ Ληκάλη κε ηνπο ηαξζαλάδεο θαη ηα πην δεκνθηιή εζηηαηφξηα θαη κπαξάθηα ηνπ λεζηνχ – κελ 

μεράζεηε ην ζεακαηηθό θάςηκν ηνπ Ινύδα ην απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο ζηελ Κνπλνππίηζα. (…) 

 

24.  Πνιίηεο Υίνπ: Τπάξρεη Πάζρα ρσξίο ξνπθεηνπόιεκν; [Υίνο] 

 

14 Απξηιίνπ 2017 

(…) Οη θαλνί ηνπ Μ. αββάηνπ  

Σν «Κάςηκν ηνπ Ινύδα» ην βξάδπ ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ είλαη έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα έζηκα ζην 

ρσξηά ηνπ λεζηνχ. Σν έζηκν κε ηηο παγαληζηηθέο θαηαβνιέο ζεκαηνδνηεί ηε λίθε ηεο δσήο επί ηνπ ζαλάηνπ 

θαηά ηελ Αλάζηαζε αιιά θαη ηελ απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο, αθνχ ν πξνδφηεο Ινχδαο βξίζθεη καξηπξηθφ 

ηέινο θαη παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία. 

 

https://archive.is/hvAUc
http://www.athinorama.gr/travel/greece/destination.aspx?did=291&aid=710055
http://www.athinorama.gr/travel/greece/destination.aspx?did=479&aid=710020
http://www.politischios.gr/zoi/yparhei-pasha-horis-royketopolemo
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25. Zarpa News GR: Κξήηε - Άλαςαλ «θνπλάξα» ηνπ Ινύδα θαηακεζήο ηνπ δξόκνπ 

 
 

16 Απξηιίνπ 2017 

 

 

Σν έζηκν κε ην θάςηκν ηνπ Ινύδα πνπ αλαβηψλεη θάζε ρξφλν ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Καηζακπά ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο ιεσθφξνπ Ιθάξνπ έμσ απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, 

θηλεηνπνίεζε ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία Ηξαθιείνπ. Η «θνπλάξα» ζηήζεθε θαηακεζήο ηνπ δξφκνπ πάλσ 

ζην πεδνδξφκην πνπ ρσξίδεη ηα δπν ξεχκαηα. Όκσο νη θιφγεο πνπ μεπεδνχζαλ ήηαλ επηθίλδπλεο θπξίσο 

ιφγσ ηνπ φηη ππήξραλ ειεθηξνθφξα θαιψδηα ζηελ πεξηνρή. 

 

Έλα φρεκα ηεο ππξνζβεζηηθήο ιίγν κεηά ην «Υξηζηφο Αλέζηε» θιήζεθε επί ηφπνπ γηα λα δηαπηζηψζεη ηη 

ζπλέβαηλε ελψ ππξνζβέζηεο έξηρλαλ λεξφ ζε παξαθείκελνπο θάδνπο πνπ είραλ ιακπαδηάζεη. Η θσηηά 

έζβεζε κεηά απφ ιίγε ψξα ρσξίο πεξαηηέξσ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ελψ ζχκθσλα κε ηνπο θαιά γλσξίδνληεο 

ζηελ πεξηνρή, πξφθεηηαη γηα έλα έζηκν πνπ είζηζηαη λα αλαβηψλεη θάζε ρξφλν ζην ίδην ζεκείν. 

Πεγή: neakriti.gr  

 

26. Άπνςε: Δηνηκάδνπλ ηνλ Ινύδα ζηελ Πόκπηα [Ηξαθιείνπ Κξήηεο] 

Άπνςε www.apopsilive  

14 Απξηιίνπ 2017 

Απν ην πξσί καδεχνπλ  μχια ζηελ πιαηεία ηαχξνπ ζηελ Πφκπηα [Νφηηα Κξήηε] θαη εηνηκάδνληαη λα 

θάςνπλ ηνλ Ινύδα, ζπλερίδνληαο ην έζηκν, ν πξφεδξνο ηνπ ρσξηνχ κε ηα κηθξά παηδηά! Η αλαβίσζε ηνπ 

εζίκνπ ζέιεη λα αλάβεηε ν Ινχδαο ζηελ πιαηεία ηνπ ηαχξνπ ηελ Μεγάιε Παξαζθεπή, ελψ θ αχξην  

Μεγάιν άββαην ζα ηνλ μαλά θάςνπλ  ζηελ πιαηεία ηνπ ξνινγηνχ. 

http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1401437&srv=95
http://apopsilive.gr/notia-kriti/etoimazoun-ton-iouda-stin-pompia
http://www.apopsilive/
http://www.zarpanews.gr/wp-content/uploads/2017/04/fotia.jpeg
http://www.zarpanews.gr/wp-content/uploads/2017/04/fotia.jpeg
http://www.zarpanews.gr/wp-content/uploads/2017/04/fotia.jpeg
http://www.zarpanews.gr/wp-content/uploads/2017/04/fotia.jpeg
http://www.zarpanews.gr/wp-content/uploads/2017/04/fotia.jpeg
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27. Αλάζηαζε ζηνλ Άγην Νηθόιαν Κξήηεο … «ην θάςηκν ηνπ Ινύδα» ζηε Λίκλε 

 
16 Απξηιίνπ 2017 

 

Video εδψ https://www.youtube.com/watch?v=XMoFXJeMDtQ 

Καη εδψ https://www.youtube.com/watch?v=XMoFXJeMDtQ 

 
 

Απφ άιιε πεγή 14/04/2017: Άγηνο Νηθόιανο Λαζηζίνπ 
 

 
 

Sakellaris Manos added 3 new photos — in Ágios Nikólaos, Lasithi, Greece. 

Άγηνο Νηθφιανο............ κε θφλην ην έζηκν <<ην θάςηκν ηνπ Ινχδα>>!!!!!!!.... Τπέξνρε ζέα....!!!απίζηεπην 

ηνπίν..!!! 

 

 

 

https://archive.is/1fyB6
https://www.youtube.com/watch?v=XMoFXJeMDtQ
https://www.youtube.com/watch?v=XMoFXJeMDtQ
https://archive.is/7y1SD
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?hc_ref=ARRpH-hKRWHKsEtsy0h1qWlXTWOpRoX4YVZ_Rs_gb9QCDncKgohvHutaFCTqgHn-lOs
https://www.facebook.com/manos.sakellaris/posts/10207024423724072
https://www.facebook.com/pages/%C3%81gios-Nik%C3%B3laos-Lasithi-Greece/104641432908450?hc_ref=ARRpH-hKRWHKsEtsy0h1qWlXTWOpRoX4YVZ_Rs_gb9QCDncKgohvHutaFCTqgHn-lOs
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010622.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010758-e1492296188963.jpg
http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_20170416_010641-e1492296148109.jpg
https://www.facebook.com/manos.sakellaris?fref=nf


28 

  

28. ΜΑΥΑΙΡΑ Ξεξνκέξνπ [Αηησιναθαξλαλίαο]: Μεγάιε Πέκπηε, ην Κάςηκν ηνπ 

Ινύδα θαη Μεγάιε Παξαζθεπή ην πξσί (ΒΙΝΣΔΟ: Πελειόπε Γθνύκα) 

Ξεξόκεξν News  

 

Παξαζθεπή, 14 Απξηιίνπ 2017 

Γείηε ηελ Μεγάιε Πέκπηε ην Κάςηκν ηνπ Ινύδα θαη ηελ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΧΝ ΠΑΘΧΝ ζην ρσξηό 

ΜΑΥΑΙΡΑ Ξεξνκέξνπ: 

ΒΙΝΣΔΟ:  https://www.youtube.com/watch?v=HHEIxn4RTJg 

 

 

29. Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα ζηε Μεγάιε Παλαγία [Υαιθηδηθή] 

 

 

16 Απξηιίνπ 2017 

 

Αλαβίσζε θαη θέηνο ην έζηκν κε ην θάςηκν ηνπ Ινχδα ην βξάδπ ηνπ Μέγα αββάηνπ [sic] ζηε Μεγάιε 

Παλαγία Υαιθηδηθήο. 

 

 

30.  Πάζρα κε θάςηκν ηνπ Ινύδα ζηελ Δξκηόλε [Αξγνιίδαο] 

 
12 Απξηιίνπ 2017 

 

Έζηκα θαη παξαδφζεηο κε ην πγξφ ζηνηρείν λα πξσηαγσληζηεί. Καη θέηνο ην Πάζρα ζηελ Δξκηφλε ζα είλαη 

μερσξηζηφ. Όζνη βξεζνχλ ηηο Άγηεο απηέο εκέξεο ζηελ φκνξθε θσκφπνιε ηεο Δξκηνλίδαο, ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δήζνπλ ηε κνλαδηθή εκπεηξία ησλ επηηάθησλ ζηα ζνθάθηα ησλ θαλαξηψλ, ην κεγαιείν ηεο 

Αλάζηαζεο θαη θπζηθά ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ην κνλαδηθό έζηκν ηνπ θαςίκαηνο ηνπ Ινύδα ζην ιηκάλη, 

έλα έζηκν πνπ θξαηάεη 35 ρξφληα. 

https://archive.is/n9MTW
https://archive.is/n9MTW
https://www.youtube.com/watch?v=HHEIxn4RTJg
https://archive.is/HFMpR
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ae431-17976163_1835603070036290_402369693_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ae431-17976163_1835603070036290_402369693_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ae431-17976163_1835603070036290_402369693_o.jpg
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ΣΟ ΔΘΙΜΟ 

Σν έζηκν απηφ ιακβάλεη εδψ θαη δεθαεηίεο ρψξα ζην θεληξηθφ ιηκάλη ηεο Δξκηφλεο, ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο 

ηνπ Πάζρα. Σε δηνξγάλσζε ζήκεξα έρεη ν Γήκνο θαη ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Αιηεπηηθνχ πιιφγνπ. Μηα νκάδα κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ αλαιακβάλεη δπν – ηξεηο κέξεο πξηλ λα θηηάμνπλ ην 

νκνίσκα ηνπ Ινχδα. Δίλαη θηηαγκέλν κε κεξάθη θαη θαληαζία. Απνηειείηαη απφ έλαλ ζηδεξέλην ζθειεηφ 

ληπκέλν κε κηα νιφζσκε θφξκα κεραληθνχ κέζα ζηελ νπνία βάδνπλ άρπξα, μχια, γθαδάθηα θαη νξηζκέλεο 

θξνηίδεο, πεηξέιαην θαη ιάδη, γηα λα θξαηήζεη ηε θιφγα πεξηζζφηεξε ψξα. ηε κέζε ηνπ ζψκαηνο 

ηνπνζεηνχλ έλα βεγγαιηθφ, ην νπνίν ππξνδνηνχλ ηελ θαηάιιειε ψξα. ρξεζηκνπνηψληαο πθάζκαηα. Σν 

νκνίσκα απηφ ηνπνζεηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ζην ιηκάλη ην Μεγάιν άββαην. Σνλ θξεκάλε ζε κηα ζρεδία θαη 

ηε κεηαθέξνπλ κπξνζηά ζην ιηκάλη ζε πεξίνπηε ζέζε, ξίρλνληαο δχν άγθπξεο, γηα λα θξαηεζεί.Σελ 

Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ην βξάδπ νη ςαξάδεο κε ηα θαΐθηα ηνπο μεθηλάλε απ‘ ην γξαθηθφ δαζάθη Μπίζηη 

(αξραία νλνκαζία Πνζείδηνλ) ηεο Δξκηφλεο κε αλακκέλα θαπλνγφλα. Οη βάξθεο απηέο θάλνπλ ηξεηο 

θχθινπο γχξσ απ‘ ην νκνίσκα θαη ν αξρεγφο αλαιακβάλεη ηελ ππξπφιεζε ηνπ, αλάβνληαο ην βεγγαιηθφ 

πνπ έβαιαλ πξσηχηεξα ζηνλ Ινχδα. Σν ζέακα είλαη εληππσζηαθφ θαη ζπλνδεχεηαη απφ κνπζηθή, 

ππξνηερλήκαηα θαη θσηνβνιίδεο. Πξηλ ηελ εθδήισζε γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ην έζηκν θαη 

αθνινπζνχλ παξαδνζηαθνί ρνξνί απφ ην ρνξεπηηθφ ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ζε ρψξν δίπια ζην 

θεληξηθφ ιηκάλη. 

 

 

ηηο αξρέο ηνπ αηψλα ην έζηκν γηλφηαλ ην απφγεπκα ηεο Αλάζηαζεο, κεηά ηελ «Αγάπε». Έζηελαλ ην 

νκνίσκα ηνπ Ινχδα ζηε δπηηθή είζνδν ηνπ Νανχ ησλ Σαμηαξρψλ, ζηελ θνξπθή ελφο κεγάινπ ζσξνχ απφ 
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πέηξεο πνπ ζχκηδε «θξαλίνπ ηφπν» θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ έβαδαλ θσηηά. Σν νκνίσκα ηνπ Ινχδα ήηαλ έλαο 

πειψξηνο αλζξσπφκνξθνο δαίκνλαο θηηαγκέλνο απφ ιηλάηζα θαη ηζνπβάιηα, παξαγεκηζκέλνο κε άρπξα, 

θξνχζνπια, κπαξνχηη λίηξν, ηξαθαηξνχθεο, θνχζηα θαη κηα κεγάιε κπφκπα ζηελ θαξδηά. Σνπ είραλε 

βακκέλν ην πξφζσπν κε πνιιά ρξψκαηα, ελψ ηα ρέξηα κε θφθθηλν κίλην, πνπ ζπκβφιηδε ην αίκα ηνπ 

δαζθάινπ ηνπ. Σξηγχξσ ζην ιαηκφ ηνπ είραλ θξεκαζκέλα θέξαηα θαη θέξαηα νιφξζα ζην θεθάιη ηνπ 

θάλνληαο ηνπ λα κνηάδεη κε ζαηαλά. Κάησ απφ ηα πφδηα ηνπ ζσξηάδαλε θιαξηά θαη μχια θαη έλα θνκκάηη 

ξεηζίλη μεξφ γηα πξνζάλακκα. Ο αξρεγφο ηεο παξέαο πνπ εηνίκαζε ην νκνίσκα ηνπ Ινχδα, πιεζίαδε θαη ηνπ 

έβαδε θσηηά θξαηψληαο ζην ρέξη ηνπ ην αλακκέλν θεξί ηεο Αλάζηαζεο. Οη θιφγεο ζηγά – ζηγά κεηαδίδνληαλ 

ζην θξηθηφ πξφζσπν, απφ ην νπνίν δελ απέκελε ηίπνηα παξά κφλν ζηάρηε. Σν έζηκν ζηγά – ζηγά αηφλεζε 

θαη θάπνπ ζηακάηεζε. 

 

Η αλαβίσζή ηνπ μεθηλά ην 1971 θαη γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε ζάιαζζα απφ ηνπο αείκλεζηνπο Κνζκά 

Κνηηαξά, Ννχιε Γηαλλάθν θαη Αζιάλε Μηράιε. Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ζπλερίζηεθε απφ ηνλ πνιηηηζηηθφ 

ζχιινγν «ΛΑΟ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλνηηθή αξρή. 

 

31. ΣΟ ΔΘΙΜΟ ΜΔ ΣΟ ΚΑΦΙΜΟ ΣΟΤ ΙΟΤΓΑ ΣΟΝ ΑΔΣΟ ΑΚΣΙΟΤ-

ΒΟΝΙΣΑ [ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] 

Ράδην Αεηόο 

13 Απξηιίνπ 2017 

Σν Πάζρα κεγάιε απηή γηνξηή ηεο Υξηζηηαλνζχλεο, γηνξηάδεηαη κε μερσξηζηφ ηξφπν ζε θάζε γσληά ηεο 

ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο αλαβηψλνπλ ήζε θη έζηκα πνπ δίλνπλ έλα ηδηαίηεξν «ρξψκα» 

ζηελ ενξηαζηηθή απηή πεξίνδν. Σν «θάςηκν ηνπ Ινύδα» αλαβίσζε θαη θέηνο ζηνλ αεηφ ην έζηκν κ‘ απηά 

ηα εηεξφθιεηα ζηνηρεία κπφξεζε λα επηβηψζε, γηαηί ην ζπληεξεί ε θαζαξά ρξηζηηαληθή παξάδνζε. Όρη κφλν 

γηαηί πξνυπνζέηεη ην ρξηζηηαληθφ ενξηνιφγην, αιιά αθφκα γηαηί ην ζπληξνθεχεη ε ιατθή πίζηε. 

https://archive.is/QuJE1
https://archive.is/QuJE1
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32. Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα αλαβηώλεη ν Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο “Παιαηό Καξιόβαζη” 
 

 

 

14 Απξηιίνπ 2017 

 

 

To παξαδνζηαθό «θάςηκν» ηνπ Ινύδα-ηζηθνύηε ζα πξαγκαηνπνηήζεη θέηνο ν Πνιηηηζηηθφο θαη 

Δμσξατζηηθφο χιινγνο «Παιαηφ Καξιφβαζη». Σν έζηκν ζα αλαβηψζεη ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, 16 

Απξηιίνπ, ζηηο 12 ην κεζεκέξη, ζηε ζέζε «Παιαηά Βξχζε» ζην Παιαηφ Καξιφβαζη, ακέζσο κεηά ηελ 

πεξηθνξά ηεο Ιεξήο εηθφλαο ηεο Αλαζηάζεσο θαη ζα ζπλνδεχεηαη κε πξνζθνξά δηάθνξσλ εδεζκάησλ. 

 
 

33. Υαληά | Δηνηκάδνληαη λα θάλνπλ… ρακό ζηελ νύδα ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο! 

 

 
 

15 Απξηιίνπ 2017 

  

Όπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο ε Aλάζηαζε έρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ζηε νχδα! Σν βξάδπ ηνπ 

Μεγάινπ αββάηνπ, κφιηο ν παηέξαο Νεθηάξηνο πεη ην Υξηζηφο Αλέζηε, ην θάςηκν ηνπ Ινχδα γίλεηαη… 

ππεξπαξαγσγή!Ο Ινχδαο πέθηεη απφ ην θακπαλαξηφ, ελψ ηελ ίδηα ψξα «πέθηνπλ» ρηιηάδεο ππξνηερλήκαηα, 

ηπηάκελα θαλαξάθηα θαη άιιεο εθπιήμεηο πνπ εηνίκαζε θαη θέηνο ε ηξεινπαξέα ηεο Κάησ νχδαο!Oη 

εηνηκαζίεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη έηζη ψζηε λα είλαη φια έηνηκα γηα ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο! 

 
 

http://archive.is/7TQJC
http://archive.is/mEZJN
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34. Σν “θάςηκν” ηνπ Ινύδα θαη ε “ηαύξσζε ηνπ Κπξίνπ” ζην Νενρώξη [Βνησηίαο]  
 

 

Παξαζθεπή, 14 Απξηιίνπ 2017 

 

Η βαζηά ζξεζθεπηηθφηεηα ραξαθηήξηζε ηε ρζεζηλή εκέξα ζηελ Δθθιεζία ηνπ Νενρσξίνπ, θαζψο Μεγάιε 

Πέκπηε  αλαβηψλνληαη ηα γεγνλφηα ηεο ηειεπηαίαο εκέξα ηεο δσή ηνπ Υξηζηνχ. Ο Ιεξέαο ηνπ ρσξηνχ καο 

π.Παλαγηψηεο Γακφθαο δηάβαζε ηα 12 Δπαγγέιηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα Άγηα Πάζε, ελψ ξίγε ζπγθίλεζεο θαη 

ςπρηθήο αλάηαζεο δεκηνπξγήζεθε ζηνπο πηζηνχο κεηά ην πέκπην Δπαγγέιην θαη ηελ έμνδν ηνπ 

Δζηαπξσκέλνπ απν ην Ιεξφ ηεο Δθθιεζίαο.Απφ ηα κεγαινβδνκαδηάηηθα έζηκα ηνπ ρσξηνχ καο , εθείλα πνπ 

δείρλνπλ πσο άληεμαλ πεξηζζφηεξν ζηνλ ρξφλν είλαη ην θάςηκν ηνπ Ινχδα. Σέηνηα κέξα, ινηπφλ, ζε άιινπο 

θαηξνχο, πξνηειενπηηθνχο,  ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ  έθαηγαλ  ηνλ Ινχδα, παξαιακβάλνληαο ηε ζθπηάιε απφ 

άιια παηδηά πνπ ελ ησ κεηαμχ είραλ γίλεη γνλείο καο. Η εκπινθή ησλ ελειίθσλ ζην ηειεηνπξγηθφ ήηαλ 

κηθξή θη απφκαθξε. Μαδεχκακε μχια,πνπξλάξηα,δεκάηηα θιίκαηα γηα ηε θσηηά , θαη κε  άρπξα  ληχλακε 

αλζξσπφκνξθν ζθηάρηξν γηα Ινχδα   θαη ηνλ ιακπαδηάδακε ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ηελ εθθιεζία, λα κελ 

ελνρινχκε θαη καο αλαζεκαηίδνπλ.. Πνιιά δελ μέξακε, αιιά ηα έζηκα δελ ηα δηαησλίδεη ε γλψζε  ρξφλν ην 

ρξφλν γίλνληαη ξνπηίλα. Απηφ πνπ μέξακε ήηαλ πσο ν Ινχδαο πξφδσζε ηνλ Υξηζηνχιε  ζηνπο Ρσκαίνπο ή 

ζηνπο Δβξαίνπο; Σέηνηεο ιεπηνκέξεηεο καο δηέθεπγαλ, εκείο ζέιακε ληαβαληνχξη!!!Δηζη θαη θέηνο ε λενιαία 

καο ζπλέρηζε επάμηα απηφ ην έζηκν,κε ην άλακα ηεο κεγάιεο θσηηάο ζηε πιαηεία ηνπ Νενρσξίνπ. 

 

Mεγάιε Πέκπηε Νενρψξη 

https://www.youtube.com/watch?v=AkRpihlDmIY 

   

 
 

35. ηα Υαληά έθαςαλ ηνλ Ινύδα πνπ έβιεπε Survivor! 
 

Sdna.gr 

 

16 Απξηιίνπ 2017 

 

Σν «θάςηκν ηνπ Ινύδα» είλαη ην έζηκν πνπ γηνξηάδεηαη ην Μεγάιν άββαην ζε φιε ηελ Κξήηε, κε 

δηάθνξεο παξαιιαγέο βέβαηα απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. ηνλ Κεθαιά Απνθνξώλνπ ησλ Υαλίσλ είραλ, 

φκσο, ηελ θαιχηεξε έκπλεπζε… Σα αγφξηα θαη νη κεγάινη άληξεο φιε ηε Μεγάιε Δβδνκάδα θφβνπλ μχια 

θπξίσο θαηζνπξίληα, αζπαιάζνπο θαη άιινπο ζάκλνπο θαη ην Μεγάιν άββαην θηηάρλνπλ ηε ξεκαηηά χςνπο 

3-4 κέηξσλ θαη πιάηνπο 6-8 κέηξσλ γηα λα θάςνπλ ην νκνίσκα ηνπ Ινχδα. Σελ Μεγάιε Πέκπηε θηηάρλνπλ 

έλα αλζξψπηλν νκνίσκα απφ μχια, ηνλ «Ινχδα», ηνλ νπνίν πεξηθέξνπλ ζε φια ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ θαη ηνλ 

ρηππνχλ θαη θαθίδνπλ γηα ηελ αηζρξή πξνδνζία ηνπ. Οη γπλαίθεο δίλνπλ φ,ηη παιαηά ξνχρα έρνπλ γηα λα 

ληπζεί «ν βξψκνο ν Ινχδαο», ηνλ νπνίν παξαγεκίδνπλ κε άρεξα. Σν Μεγάιν άββαην, αθξηβψο κεηά ηελ 

Αλάζηαζε αλάβνπλ θσηηέο κε μεξά θιαδηά θαη μχιν έμσ απφ ηελ εθθιεζία γηα λα θάςνπλ ηνλ πξνδφηε ηνπ 

Υξηζηνχ, ηνλ Ινχδα Ιζθαξηψηε. ηνλ Κεθαιά Απνθνξψλνπ ησλ Υαλίσλ έθαςαλ ηνλ Ινχδα ηεο επνρήο πνπ 

έβιεπε Survivor. Έθηηαμαλ έλα νκνίσκα πνπ είρε κπξνζηά ηνπ κηα ηειεφξαζε θαη παξαθνινπζνχζε ην 

ηειεπαηρλίδη πνπ ζπάεη ηα ξεθφξ ζε ηειεζέαζε θαη έγξαςαλ: «Βξε δελ πα λα θαίγεηαη ν θφζκνο»… 

 

http://archive.is/aOCpZ
https://www.youtube.com/watch?v=AkRpihlDmIY
http://archive.is/a2xZ0
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36. Η εληππσζηαθή Αλάζηαζε θαη ην θάςηκν ηνπ Ινύδα ζηνλ Άγην Νεθηάξην ηεο 

νύδαο Υαλίσλ (θσηό & video) 

Kriti24.gr 

 

16 Απξηιίνπ 2017 – 11:27 

Πιήζνο θφζκνπ βξέζεθε ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ ζηελ νχδα. Οη 

πηζηνί παξαθνινχζεζαλ κε θαηάλπμε ηελ Αλαζηάζηκε Θεία Λεηηνπξγία θαη έιαβαλ ην Άγην Φσο κε 

ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε. Δληππσζηαθφ ζέακα σζηφζν πξνζέθεξε ην θάςηκν ηνπ Ινχδα. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=oG3y6MvfJsY 

 

37. Γηα αθόκα κηα ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαύζε ηνπ Ινύδα ζηελ Κάιπκλν 

Livester 

14 Απξηιίνπ 2017 

 

Γηα κία αθφκα ρξνληά νη θάηνηθνη ηεο αθξηηηθήο Καιχκλνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

λεζηνχ γηα ηελ παξαδνζηαθή «θαχζε ηνπ Ινχδα». 

 

38. To εληππσζηαθό θάςηκν ηνπ Ινύδα ζηελ Ύδξα 

Epirus Portal 

16 Απξηιίνπ 2017 

Η Αλάζηαζε ζηελ Ύδξα γίλεηαη κέζα ζε θαηαλπθηηθή αηκόζθαηξα, ζην θσο ησλ θεξηψλ, ζε φιεο ηηο 

Δθθιεζίεο ηνπ λεζηνχ, έρεη ηδηαίηεξν ρξψκα θαη ηειεηψλεη ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα κε ην παξαδνζηαθό 

ςήζηκν ηνπ νβειία θαη ην «θάςηκν ηνπ Ινύδα». Όιεο νη ελνξίεο ηεο Ύδξαο ηεινύζαλ ην έζηκν ηνπ 

θαςίκαηνο ηνπ Ινύδα, από πνιύ παιηά κεηά ηνλ εζπεξηλό ηεο Αγάπεο, αλήκεξα ηελ Κπξηαθή ηνπ 

https://archive.is/bWMMr
https://archive.is/bWMMr
https://www.youtube.com/watch?v=oG3y6MvfJsY
https://archive.is/eAFfv
https://archive.is/0FsPg
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Πάζρα. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ελνξηψλ ήηαλ κεγάινο θαη κάιηζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο 

Δβδνκάδαο νη εθθιεζίεο έβγαδαλ δίζθν πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ηα έμνδα γηα ην έζηκν. Η 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Ινχδα άξρηδε πνιχ πξηλ από ηε Μεγάιε Δβδνκάδα. Σνλ θηηάρλαλε 

ζην κπφτ ζσζηνχ άλδξα, ηνλ ληύλαλε απ΄έμσ κε εβξατθά ξνύρα θαη ηνλ παξαγηνκίδαλε κε άρπξα κέζα 

ζηα νπνία βάδαλε ζηξαθαζηξνύθεο θαη ξνπθέηεο, γηα λα γίλεη κεγάινο βνπερηφο. Σν έλα ηνπ ρέξη, ην 

αξηζηεξφ ην θάλαλε ηελησηφ ζηε γξακκή ηνπ ψκνπ, κε ην δείθηε ηνπ ρεξηνχ απηνχ πνπ ιέγεηαη ιηραλφο λα 

δείρλεη, θαη ηα άιια δάθηπια καδεκέλα ζε γξνζηά. Απφ ην ηελησκέλν απηφ δάθηπιν, ηνπ θξεκάγαλε κία 

ζαθνπιίηζα πνπ είρε κέζα ηα ηξηάθνληα αξγύξηα ηεο πξνδνζίαο. Σν άιιν ηνπ ρέξη ην δεμηφ ην πςώλαλε 

θαη ηα θάλαλε ζαλ θνπινύξη, ώζηε ν ιηραλόο ηνπ ηελησκέλνο λα αθνπκπάεη ζην κελίγγη ηνπ Ινύδα. Σν 

πξσί ηεο Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα, νη Τδξαίνη θαη νη επηζθέπηεο πεξηηξηγύξηδαλ ηνλ Ινύδα πνπ ηνλ είραλε 

θαβάια αλάπνδα ζε άινγν, έξηρλαλ βαξειφηα θαη ηνλ πεηξνβνινχζαλ, πξνηνχ ηνλ ζηήζνπλ ζην ηθξίσκα 

πνπ ζα ηνλ εθηεινχζαλ θαη ζα ηνλ θαίγαλε ην απφγεπκα. Σν απφγεπκα κεηά ηνλ εζπεξηλφ, ζε θάζε ελνξία 

φια ηα παιιεθάξηα κε παιηά ληνπθέθηα, θαξακπίλεο, ηξνπκπφληα, θαξπνθχιιηα θαη άιια, παίξλαλε ηνλ 

παπά θαη όινπο ηνπο ελνξίηεο θαη πεγαίλαλε ζηνλ ιάθθν πνπ ηνλ είραλε ζηήζεη, ηνλ εθηεινχζαλε θαη 

ηνλ θαίγαλε. 

 

 
 

39. Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα αλαβηώλεη θαη ζηελ Πιαηεία ηνπ Αζηαθνύ 

[Αηησιναθαξλαλίαο] ηελ Μεγάιε Παξαζθεπή 
 

 
 

Παξαζθεπή, 14 Απξηιίνπ 2017 

 

 

 

https://archive.is/sv58G
https://archive.is/sv58G
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/8aa35-17918352_1764522613838814_1642604028_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/8aa35-17918352_1764522613838814_1642604028_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/8aa35-17918352_1764522613838814_1642604028_n.jpg
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40. Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα ζην Μεηαγγίηζη [ηζσλίαο Υαιθηδηθήο] (θώην) 

 

16 Απξηιίνπ 2017 

Αλαβίσζε θαη θέηνο ην έζηκν κε ην θάςηκν ηνπ Ινχδα ην βξάδπ ηνπ Μέγα αββάηνπ ζην Μεηαγγίηζη 

Υαιθηδηθήο. Απφ λσξίο κηθξνί θαη κεγάινη κάδεςαλ θιαδηά θαη μχια γηα λα θηηάμνπλ νκνίσκα ηνπ Ινχδα. Η 

θαχζε ηνπ Ινχδα ήηαλ εληππσζηαθή θαη νη θιφγεο έθαλαλ ηελ λχρηα κέξα. 

 

 

 

41. Σν θάςηκν ηνπ Ινύδα αλαβίσζε θαη θέηνο ζηα Βιπδηαλά [Αηησιναθαξλαλίαο]  

 

Παξαζθεπή, 14 Απξηιίνπ 2017 

 
 

42. ΣΧΡΑ: Σν “θάςηκν ηνπ Ινύδα [Γαλόρσξα Πηεξίαο] 

ΔΓΧ ΚΑΣΔΡΙΝΗ 

Παξαζθεπή, 14 Απξηιίνπ 2017 

«Γαλφρσξα Πηεξίαο... κεηα ην ηεινο ηεο πεξηθνξάο ηνπ επηηαθίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην έζηκν : Σν "θάςηκν 

ηνπ Ινχδα". Ο [δεκνηηθφο ζχκβνπινο Καηεξίλεο] Νίθνο Μαθξίδεο ζην Κάςηκν ηνπ Ινχδα» 

https://archive.is/2IwsB
https://archive.is/otVTx
https://archive.is/QM5IS
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/1af0a-17976505_1352312348139791_1200073856_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b4dcd-17976227_1352313258139700_1540188195_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ad4a5-17948632_1352313234806369_1288916833_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/2c5d0-17918511_1328654600553905_373794671_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/757c3-17918749_1328654697220562_792463346_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/15592-17965828_1328654663887232_909103248_n2b252812529.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b51e4-17965828_1328654663887232_909103248_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/1af0a-17976505_1352312348139791_1200073856_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b4dcd-17976227_1352313258139700_1540188195_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ad4a5-17948632_1352313234806369_1288916833_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/2c5d0-17918511_1328654600553905_373794671_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/757c3-17918749_1328654697220562_792463346_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/15592-17965828_1328654663887232_909103248_n2b252812529.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b51e4-17965828_1328654663887232_909103248_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/1af0a-17976505_1352312348139791_1200073856_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b4dcd-17976227_1352313258139700_1540188195_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ad4a5-17948632_1352313234806369_1288916833_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/2c5d0-17918511_1328654600553905_373794671_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/757c3-17918749_1328654697220562_792463346_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/15592-17965828_1328654663887232_909103248_n2b252812529.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b51e4-17965828_1328654663887232_909103248_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/1af0a-17976505_1352312348139791_1200073856_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b4dcd-17976227_1352313258139700_1540188195_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ad4a5-17948632_1352313234806369_1288916833_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/2c5d0-17918511_1328654600553905_373794671_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/757c3-17918749_1328654697220562_792463346_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/15592-17965828_1328654663887232_909103248_n2b252812529.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b51e4-17965828_1328654663887232_909103248_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/1af0a-17976505_1352312348139791_1200073856_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b4dcd-17976227_1352313258139700_1540188195_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ad4a5-17948632_1352313234806369_1288916833_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/2c5d0-17918511_1328654600553905_373794671_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/757c3-17918749_1328654697220562_792463346_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/15592-17965828_1328654663887232_909103248_n2b252812529.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b51e4-17965828_1328654663887232_909103248_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/1af0a-17976505_1352312348139791_1200073856_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b4dcd-17976227_1352313258139700_1540188195_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ad4a5-17948632_1352313234806369_1288916833_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/2c5d0-17918511_1328654600553905_373794671_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/757c3-17918749_1328654697220562_792463346_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/15592-17965828_1328654663887232_909103248_n2b252812529.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b51e4-17965828_1328654663887232_909103248_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/1af0a-17976505_1352312348139791_1200073856_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b4dcd-17976227_1352313258139700_1540188195_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ad4a5-17948632_1352313234806369_1288916833_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/2c5d0-17918511_1328654600553905_373794671_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/757c3-17918749_1328654697220562_792463346_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/15592-17965828_1328654663887232_909103248_n2b252812529.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b51e4-17965828_1328654663887232_909103248_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/1af0a-17976505_1352312348139791_1200073856_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b4dcd-17976227_1352313258139700_1540188195_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ad4a5-17948632_1352313234806369_1288916833_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/2c5d0-17918511_1328654600553905_373794671_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/757c3-17918749_1328654697220562_792463346_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/15592-17965828_1328654663887232_909103248_n2b252812529.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b51e4-17965828_1328654663887232_909103248_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/1af0a-17976505_1352312348139791_1200073856_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b4dcd-17976227_1352313258139700_1540188195_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/ad4a5-17948632_1352313234806369_1288916833_o.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/2c5d0-17918511_1328654600553905_373794671_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/757c3-17918749_1328654697220562_792463346_n.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/15592-17965828_1328654663887232_909103248_n2b252812529.jpg
https://racistcrimeswatch.files.wordpress.com/2017/04/b51e4-17965828_1328654663887232_909103248_n.jpg
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43. ΚΑΦΙΜΟ ΙΟΤΓΑ 2017 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΔΙΝΣΑΝΙ ΥΑΝΙΑ 

 

15 Απξηιίνπ 2017 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WuAFFtU0zgU  

 

44. 13/04/2017: Γξπκόο Βόληηζαο Αηησιναθαξλαλίαο 

13 Απξηιίνπ 2017 

Έζηκν "θάςηκν ηνπ Ινχδα" Γξπκφο Βφληηζα, ηνπ (αληαπνθξηηή) Panos!!! 

 

 

 

45. 14/04/2017: Η θαύζε ηνπ Ινύδα ζηε Νέα Υηιή ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο (www.reportal.gr) 

 

Γεκνζηεχηεθε ζηηο 14 Απξ 2017 

Η θαχζε ηνπ Ινχδα ζηε Νέα Υηιή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. (www.reportal.gr) 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qmD9izF3Uiw 

 

46. 14/04/2017: Νέα Ρόδα Υαιθηδηθήο 

 14 Απξηιίνπ 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=WuAFFtU0zgU
https://www.youtube.com/watch?v=WuAFFtU0zgU
https://archive.is/rbm8l
https://www.youtube.com/watch?v=qmD9izF3Uiw
http://www.reportal.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=qmD9izF3Uiw
https://web.facebook.com/lefteris.valsamis/videos/10210649007214691/?autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=1&video_creator_product_type=2&app_id=350685531728&live_video_guests=0
https://web.facebook.com/lefteris.valsamis/videos/10210649007214691/?autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=1&video_creator_product_type=2&app_id=350685531728&live_video_guests=0
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«"Κάςηκν ηνπ Ινχδα" ζηα Νέα Ρφδα. Έλα έζηκν ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο πνπ δίλεη έλαλ δηαθνξεηηθφ χθνο 

ζην ρσξηφ καο θαη ελίνηε πξνθαιεί θνζκνζπξξνή γηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ. Καη ηνπ ρξφλνπ κε πγεία.» 

 

Video:https://web.facebook.com/lefteris.valsamis/videos/10210649007214691/?autoplay_reason=ugc_defau

lt_allowed&video_container_type=1&video_creator_product_type=2&app_id=350685531728&live_video_

guests=0  

 
 

47. 15/04/2017: Πξνεηνηκαζία γηα ην θάςηκν ηνπ Ινύδα ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ 
 

 
  

 Cretalive 

 

Γεκνζηεχηεθε ζηηο 15 Απξ 2017 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3zqAMHvpdos 

 
 

48. 15/04/2017: Η πξνεηνηκαζία θαη ην θάςηκν ηνπ Ινύδα ζηεο Μάλδξεο ηνπ Ννκνύ 

Κηιθίο 
 

Μ.άββαην 15 Απξηιίνπ 2017 

 

«ηεο Μάλδξεο ηνπ Ννκνχ Κηιθίο γίλεηαη έλα Ξερσξηζηφ Έζηκν ην νπνίν Αλαβηψλεη ην Μ.άββαην ηνπ 

Πάζρα, ην Βξάδπ ζηελ Αλάζηαζε.» (video: https://www.youtube.com/watch?v=iu5lyBDwGGQ) 

 
 

49. 15/04/2017: Νέα Ηξαθιείηζα Καβάιαο 
 

Σν Κάςηκν Σνπ Ινχδα - Νεα Ηξαθιείηζα  

 

Video απφ ρξήζηε ζηηο 15/04/2017:  https://www.facebook.com/fotokavouras/videos/1339294936186332/ 

 
 

50. 16/04/2017: Μύηηθαο Αηησινθαξλαλίαο 

 
Μεγάιε Παξαζθεπή Μχηηθαο ην θάςηκν ηνπ Ινχδα πάλσ ζηε ζάιαζζα [Φσηνγξαθίεο ρξήζηε ζηηο 

15/04/2017] 

 

 

 

https://web.facebook.com/lefteris.valsamis/videos/10210649007214691/?autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=1&video_creator_product_type=2&app_id=350685531728&live_video_guests=0
https://web.facebook.com/lefteris.valsamis/videos/10210649007214691/?autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=1&video_creator_product_type=2&app_id=350685531728&live_video_guests=0
https://web.facebook.com/lefteris.valsamis/videos/10210649007214691/?autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=1&video_creator_product_type=2&app_id=350685531728&live_video_guests=0
https://www.youtube.com/watch?v=3zqAMHvpdos
https://www.youtube.com/channel/UCmzaIE6UCdRguV2hYXxDl_A
https://www.youtube.com/watch?v=3zqAMHvpdos
https://www.youtube.com/watch?v=iu5lyBDwGGQ
https://www.youtube.com/watch?v=iu5lyBDwGGQ
https://www.youtube.com/watch?v=iu5lyBDwGGQ
https://archive.is/NiG1Y
https://www.facebook.com/fotokavouras/videos/1339294936186332/
https://web.facebook.com/giannis.lekakis/posts/10210720348977906
https://web.facebook.com/giannis.lekakis/posts/10210720348977906
https://www.youtube.com/user/cretalive
https://www.youtube.com/user/cretalive
https://www.youtube.com/user/cretalive
https://www.youtube.com/user/cretalive
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51. 16/4/2017: Αγία Σξηάδα Κάησ Υσξηό Ιεξάπεηξαο 

Μεγάιν άββαην 2017, Αγία Σξηάδα Κάησ Υσξηφ Ιεξάπεηξαο, Η θνπλάξα (Σν θάςηκν ηνπ Ινχδα)  

Αλάξηεζε ζηηο 15/04/2017 απφ ρξήζηξηα ηνπ Video: https://www.youtube.com/watch?v=2o-1ZsszE2g

 

52.  16/04/2017: Άγηνο Αηδεςνύ Δπβνίαο  

Αλάξηεζε γηα ηελ εθδήισζε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2017 απφ ην δηνξγαλσηή Δθπνιηηηζηηθό & Δμσξατζηηθό 

ύιινγν Αγίνπ-Αγηνθάκπνπ Άγηνο-Αηδεςνύ –Δπβνίαο 

«Έγηλε πιένλ ζεζκφο, φπσο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, θέηνο ην Πάζρα, κφιηο ν ήιηνο καο 

απνραηξεηήζεη θαη ακέζσο κεηά ην παξαδνζηαθφ θάςηκν ηνπ Ινχδα, ν νπξαλφο ηνπ ρσξηνχ ζα πιεκκπξίζεη 

απφ εθάηνληάδεο θσηεηλά αεξφζηαηα, πξνζθέξνληαο έλα θαληαζκαγνξηθφ ζέακα ζηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο!» 

 

53. 16/04/2017: Πεπθνρώξη Υαιθηδηθήο 

 

Αλάξηεζε απφ ρξήζηε ζηηο 15 Απξηιίνπ 2017

 

54. 16/04/2017: Αξβαληηνρώξη Κάζνπ [Γσδεθάλεζα] 

Αλάξηεζε γηα ηελ εθδήισζε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2017 – έγηλε ζηηο 9/04/2017 απφ ηνπο δηνξγαλσηέο: 

Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Αξβαληηνρσξίνπ Κάζνπ  

 

«Σν ―θάςηκν ηνπ Ινχδα‖ απνηειεί έλα μερσξηζηφ έζηκν ην νπνίν αλαβηψλεη ζην λεζί ηεο Κάζνπ θαη ζην 

ρσξηφ Αξβαληηνρψξη θάζε Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, πξνζειθχνληαο πιήζνο θφζκνπ πνπ ζέιεη λα ζαπκάζεη ηελ 

ηηκσξία ηνπ θηιάξγπξνπ πξνδφηε. Η δηαηήξεζε ηνπ εζίκνπ κέρξη ζήκεξα, κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ έληνλε 

αλάγθε γηα απνηίλαμε θάζε είδνπο πξνδνζίαο. Μέρξη ζήκεξα, ην θάςηκν ηνπ Ινχδα ιεηηνπξγεί σο έλα είδνο 

παξαδεηγκαηηθήο ηηκσξίαο ηεο πξνδνζίαο ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην. Σν κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο ηνπ 

εζίκνπ θξχβεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ νκνηψκαηνο, θαζψο νη θάηνηθνη θηηάρλνπλ ηνλ Ινχδα απφ 

πθάζκαηα, θαη άρπξα, βάδνληαο ζηα κάηηα ηνπ θξνηίδεο, πνπ ζα ηνλ ―απνραηξεηήζνπλ‖ κε ηνλ πην 

―θαηάιιειν‖ ηξφπν. Η αλαπαξάζηαζε γίλεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, πξνζθέξνληαο ζηνλ 

θφζκν πνπ παξαθνινπζεί, έλα εληππσζηαθφ ζέακα.» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2o-1ZsszE2g
https://www.youtube.com/watch?v=2o-1ZsszE2g
https://www.youtube.com/watch?v=2o-1ZsszE2g
https://archive.is/IcYvF
https://archive.is/Liw5F
https://archive.is/cr9PM
https://archive.is/cr9PM
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55. 16/04/2017: Αξθεζίλε Ακνξγνύ  

Αλάξηεζε γηα ηελ εθδήισζε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2017 απφ ηνπο δηνξγαλσηέο:: Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο 

”ΑΡΥΑΙΑ ΑΡΚΔΙΝΗ” Ακνξγόο 

«Ο ζχιινγνο καο φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο αλαβηψλεη ην έζηκν ''θάςηκν ηνπ ηνχδα''. αο πεξηκέλνπκε 

φινπο ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα κεηά ην γηνξηηλφ ηξαπέδη θαη ψξα 17:30, ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, κπξνζηά 

απν ην θαθελείν '' Ο ΜΑΚΗ'' φπνπ θαη ζα μεθηλήζεη ην ληχζηκν θαη ε πεξηθνξά ηνπ Ινχδα ζε φια ηα ρσξηά 

ηεο Κάησ Μεξηάο κε θαηάιεμε ηελ Κνινθάλα φπνπ θαη ζα γίλεη ην θάςηκν...» 

 

 

 

56. 16/04/2017: Κξηλόθπηα Καιαβξύησλ 

Αλάξηεζε γηα ηελ εθδήισζε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2017 απφ θαηνίθνπο ρξήζηεο ηνπ Facebook. Αλαθέξνπλ πσο 

ε εθδήισζε ζα γίλεη ζηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ.

 

7. 16/04/2017: Μαξαζόπνιε Μεζζελίαs ΚΑΦΙΜΟ ΙΟΤΓΑ  

Αλάξηεζε ζηηο 17/04/2017 απφ ρξήζηε ηνπ Video: https://www.youtube.com/watch?v=reKXofEFqrs 

 

58. 16/04/2017: Κάςηκν Ινύδα – Δηθνλίζκαηα Δπελνρώξη Αηησιναθαξλαλίαο (Nafpaktia 

News) 

Video ηνπ Nafpaktia News ηεο 16/04/2017 κε ηελ είδεζε: 

https://www.youtube.com/watch?v=RQRljgHGQA4

 

59. 16/04/2017: ΓΔΤΣΔΡΗ ΑΝΑΣΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΟΜΟ ΠΑΡΟΤ 2017 & Σν 

“θάςηκν ηνπ Ινύδα 

«ΓΔΤΣΔΡΗ ΑΝΑΣΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΟΜΟ ΠΑΡΟΤ 2017 & Σν ―θάςηκν ηνπ Ινχδα‖ πνπ απνηειεί έλα 

μερσξηζηφ έζηκν ην νπνίν αλαβηψλεη ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θάζε Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, πξνζειθχνληαο 

https://archive.is/f1lJQ
https://archive.is/MlQ5l
https://www.youtube.com/watch?v=reKXofEFqrs
https://www.youtube.com/watch?v=reKXofEFqrs
https://www.youtube.com/watch?v=RQRljgHGQA4
https://www.youtube.com/watch?v=RQRljgHGQA4
https://www.youtube.com/watch?v=RQRljgHGQA4
https://www.youtube.com/watch?v=RQRljgHGQA4
https://www.youtube.com/watch?v=FIcIxx6O_Mk
https://www.youtube.com/watch?v=FIcIxx6O_Mk
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πιήζνο θφζκνπ πνπ ζέιεη λα ζαπκάζεη ηελ ηηκσξία ηνπ θηιάξγπξνπ πξνδφηε. Η δηαηήξεζε ηνπ εζίκνπ 

κέρξη ζήκεξα, κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ έληνλε αλάγθε γηα απνηίλαμε θάζε είδνπο πξνδνζίαο.» 

Αλάξηεζε ζηηο 16/04/2017 απφ ρξήζηε ηνπ Video: https://www.youtube.com/watch?v=FIcIxx6O_Mk

 

60. 17/04/2017: Δθηέιεζε Ινύδα, Πεξίζα ηεο αληνξίλεο 

«Δθηέιεζε Ινχδα κε ππξνβνιηζκνχο ζηελ Πεξίζα ηεο αληνξίλεο, Πάζρα 2017» 

Αλάξηεζε ζηηο 17/04/2017 απφ ρξήζηε ηνπ Video: https://www.youtube.com/watch?v=MJV-CsW1uqM  

 

61. 17/04/2017: ύκε Γσδεθαλήζσλ  

«Φέηνο ηνλ Ινχδα έθηηαμε ην Ξπινγιππηηθφ εξγαζηήξη ηνπ Μηράιε θαη Ιαθψβνπ Μηζζνχ !!!» 

 
Αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ζηηο 17/04/2017 απφ ρξήζηε

 

62. 17/04/2017: Φαλόο Αξδαληνπ [Σξηθάισλ]  

«Κάζε ρξφλν κέ ηφ άθνπζκα ηνχ Υξηζηφο Αλέζηε ζηφ ρσξηφ καο έρνπκε ζαλ έζηκν λα θαίκε ηφλ Ινχδα.... 

Σν θάςηκν ηνπ ιακβάλεη ρψξα ζε έλαλ ιφθν πνχ γίλεηαη θαλεξφο ζε φιν ην ρσξηφ...» 

Αλάξηεζε ζηηο 17/04/2017 απφ ρξήζηε ηνπ Video: https://www.youtube.com/watch?v=URAos4wUI9o

 

63. 17/04/2017: ΑΝΑΒΙΧΗ ΔΘΙΜΟΤ ΚΑΦΙΜΑΣΟ ΙΟΤΓΑ ΣΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΘΑΟΤ 2017  

Αλάξηεζε ζηηο 17/04/2017 απφ ην δηνξγαλσηή: Λανγξαθηθόο ύιινγνο Παλαγηάο Θάζνπ 

«Όπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο αλαβίσζε ην έζηκν ηεο πεξηθνξάο θαη ηνπ θαςίκαηνο ηνπ νκνηψκαηνο ηνπ 

Ινχδα, ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα.»  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Eq7gq675hNI

 

64. 17/04/2017: Κάςηκν Ινύδα ζηελ Δύα Μεζζελίαο (eleftheriaonline.gr) 

Αλάξηεζε ζηηο 17/04/2017 απφ ηελ Διεπζεξία - eleftheriaonline.gr ηνπ Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=XqmBOe7wlpU

 

https://www.youtube.com/watch?v=FIcIxx6O_Mk
https://www.youtube.com/watch?v=FIcIxx6O_Mk
https://www.youtube.com/watch?v=MJV-CsW1uqM
https://www.youtube.com/watch?v=MJV-CsW1uqM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1317460024989826&set=a.1317452314990597.1073742319.100001775239439&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=URAos4wUI9o
https://www.youtube.com/watch?v=URAos4wUI9o
https://www.youtube.com/watch?v=URAos4wUI9o
https://www.youtube.com/watch?v=Eq7gq675hNI
https://www.youtube.com/watch?v=Eq7gq675hNI
https://www.youtube.com/watch?v=Eq7gq675hNI
https://www.youtube.com/watch?v=Eq7gq675hNI
https://www.youtube.com/watch?v=XqmBOe7wlpU
https://www.youtube.com/watch?v=XqmBOe7wlpU
https://www.youtube.com/watch?v=XqmBOe7wlpU
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65. 17/04/2017: Σν “Κάςηκν ηνπ Ινύδα” ζηε Μνλεκβαζηά 2017  

Αλάξηεζε ζηηο  19/04/2017 απφ ρξήζηε ηνπ Video: https://www.youtube.com/watch?v=Gi8jTfd6fCs 

 

66. 17/04/2017: ΚΑΦΙΜΟ ΣΟΤ ΙΟΤΓΑ 2017 ΦΟΙΝΙΚΙ ΛΑΚΧΝΙΑ  

Αλάξηεζε ζηηο 17/04/2017 απφ ρξήζηε ηνπ Video: https://www.youtube.com/watch?v=B8o38lPL7s8

 

67. 17/04/2017: ΠΑΥΑ ΣΗ ΑΜΟ: Φαληαζκαγνξηθό θάςηκν ηνπ Ινύδα ζηε Υώξα ηεο 

άκνπ!  

 

Αλάξηεζε ζηηο 17/04/2017 απφ ην PiraeusPress.GR ηνπ Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=lLXn_ba6Xto

 

68. 14/04/2017: Πέξδηθα Αίγηλαο 

Αλαθνίλσζε ηεο Οκάδαο Γπλαηθώλ Πέξδηθαο πνπ αλάξηεζε ρξήζηξηα ηνπ facebook κε ην εηξσληθφ  

ζρφιην «Σίπνηα δελ ελψλεη κηα θνηλφηεηα φζν έλα θαιφ θάςηκν θάπνηνπ Ινχδα» 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi8jTfd6fCs
https://www.youtube.com/watch?v=Gi8jTfd6fCs
https://www.youtube.com/watch?v=B8o38lPL7s8
https://www.youtube.com/watch?v=B8o38lPL7s8
https://www.youtube.com/watch?v=B8o38lPL7s8
https://www.youtube.com/watch?v=lLXn_ba6Xto
https://www.youtube.com/watch?v=lLXn_ba6Xto
https://www.youtube.com/watch?v=lLXn_ba6Xto
https://www.youtube.com/watch?v=lLXn_ba6Xto
https://archive.is/bvTIu
https://www.youtube.com/channel/UCZsc0uF6I1w3qQpvyUPOv-w
https://www.youtube.com/channel/UCZsc0uF6I1w3qQpvyUPOv-w
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69. 13/04/2017 Δθεκεξίδα «ηόρνο» 
 

 
 

13 Απξηιίνπ 2017 

 

Ο ΙΟΤΓΑ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΦΟΤΜΔ ΗΜΔΡΑ, ΦΣΑΝΔΙ ΜΔ ΟΥΛΟ ΔΒΡΑΙΧΝ ΚΑΙ ΡΧΜΑΙΟΤ 

ΣΡΑΣΙΧΣΔ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΜΤΣΙΚΟ ΓΔΙΠΝΟ… ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΠΔΜΠΣΗ… 
 

Καηά ηε Μ. Πέκπηε επηηεινχκε αλάκλεζε: (α) Σεο λίςεσο ησλ πνδψλ ησλ Απνζηφισλ ππφ ηνπ Κπξίνπ. (β) 

Σνπ Μπζηηθνχ Γείπλνπ, δειαδή ηεο παξαδφζεσο ζ‘ εκάο ππφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Μπζηεξίνπ ηεο ζείαο 

Δπραξηζηίαο. (γ) Σεο ζαπκαζηήο πξνζεπρήο ηνπ Κπξίνπ πξνο ηνλ Παηέξα Σνπ. Καη (δ) Σεο πξνδνζίαο ηνπ 

Κπξίνπ ππφ ηνπ Ινχδα.Δθείλν ην βξάδπ ηεο Πέκπηεο, πξηλ λ‘ αξρίζεη ην δείπλν ν Ιεζνχο ζεθψλεηαη απφ ην 

ηξαπέδη, αθήλεη θάησ ηα ηκάηηά ηνπ, βάδεη λεξφ ζην ληπηήξα θαη ηα θάλεη φια κφλνο Σνπ, πιέλνληαο ηα 

πφδηα ησλ Μαζεηψλ Σνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζέιεη λα δείμεη ζ‘ φινπο φηη δελ πξέπεη λα επηδεηνχκε ηα 

πξσηεία. Μεηά ηε λίςε ησλ πνδηψλ ιέγεη: «φπνηνο ζέιεη λα είλαη πξψηνο, λα είλαη ηειεπηαίνο απ‘ φινπο». 

Πξψηα πήγε ζηνλ Ινχδα θαη κεηά ζηo Πέηξν, ν νπνίνο ήηαλ ν πην νξκεηηθφο απ‘ φινπο θαη ζηελ αξρή 

ζηακαηάεη ην Γηδάζθαιν, αιιά χζηεξα φηαλ ηνλ έιεγμε, ππνρσξεί κε ηε θαξδηά ηνπ. Αθνχ έπιπλε ηα πφδηα 

φισλ, πήξε ηα ηκάηηά Σνπ θαη μαλά θάζηζε. Άξρηζε θαηφπηλ λα ηνπο λνπζεηεί λα αγαπνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ 

θαη λα κε επηδεηνχλ ην πνηνο ζα είλαη πξψηνο. ηε ζπλέρεηα ηνπο κίιεζε γηα ηελ πξνδνζία θαη επεηδή 

ζνξπβήζεθαλ, ζηξέθεηαη κε ήξεκν ηξφπν ζηνλ Ισάλλε θαη ηνλ ππέδεημε. Καηφπηλ πήξε ςσκί ζηα ρέξηα Σνπ 

θαη είπε: «Λάβεηε θάγεηε». Σν ίδην έθαλε θαη κε ην πνηήξη ηνπ θξαζηνχ ιέγνληαο: «Πηέζηε απ‘ απηφ φινη, 

γηαηί απηφ είλαη ην αίκα Μνπ, ηεο λέαο πκθσλίαο. Απηφ λα θάλεηε γηα λα Με ζπκάζηε». Μεηά απφ απηή ηε 

ζηηγκή ν Ινχδαο, κφιηο έθαγε ηνλ άξην έθπγε θαη ζπκθψλεζε κε ηνπο αξρηεξείο λα ηνπο Σνλ 

παξαδψζεη.Μεηά ην δείπλν βγήθαλ φινη ζην φξνο ησλ Διαηψλ, φπνπ ν Υξηζηφο ηνπο δίδαμε ηα αλήθνπζηα 

θαη ηειεπηαία καζήκαηα θαη αξρίδεη λα ιππάηαη θαη λα αλππνκνλεί. Αλαρσξεί κφλνο Σνπ θαη, γνλαηίδνληαο, 

πξνζεχρεηαη εθηελψο. Απφ ηελ πνιιή αγσλία γίλεηαη ν ηδξψηαο Σνπ ζαλ ζηαγφλεο περηνχ αίκαηνο, νη 

νπνίεο έπεθηαλ ζηε γε. Μφιηο ζπκπιεξψλεη ηελ ελαγψληα εθείλε πξνζεπρή, θζάλεη ν Ινχδαο κε έλνπινπο 

ζηξαηηψηεο θαη πνιχ φριν θαη αθνχ ραηξεηάεη θαη θηιάεη πνλεξά ην δάζθαιφ Σνπ, Σνλ παξαδίδεη. 

πιιακβάλεηαη ινηπφλ ν Ιεζνχο θαη ηνλ θέξλνπλ δέζκην ζηνπο Αξρηεξείο Άλλα θαη Κατάθα. Οη καζεηέο 

ζθνξπίδνληαη θαη ν ζεξκφηεξνο ησλ άιισλ ν Πέηξνο ηνλ αθνινχζεζε σο ηελ αξρηεξαηηθή απιή θαη αξλείηαη 

θαη απηφο φηη είλαη καζεηήο Σνπ. Δλ ησ κεηαμχ ν Θείνο Γηδάζθαινο παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ζην παξάλνκν 

ζπλέδξην, εμεηάδεηαη γηα ηνπο καζεηέο θαη ηε δηδαζθαιία Σνπ, εμνξθίδεηαη ζην Θεφ γηα λα πεη εάλ Απηφο 

είλαη πξάγκαηη ν Υξηζηφο θαη αθνχ είπε ηελ αιήζεηα, θξίλεηαη σο έλνρνο ζαλάηνπ, επεηδή ηάρα 

βιαζθήκεζε. Απφ ‗θεη θαη πέξα ηνλ θηχλνπλ ζην πξφζσπν, ηνλ ρηππάλε, ηνλ εκπαίδνπλ κε θάζε ηξφπν θαηά 

ηε δηάξθεηα φιεο ηεο λχρηαο, σο ην πξσί. Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. δ‘.Ὅηε νἱ ἔλδνμνη Μαζεηαί, ἐλ ηῷ ληπηῆξη 

ηνῦ δείπλνπ ἐθσηίδνλην, ηφηε Ἰνχδαο ὁ δπζζεβήο, θηιαξγπξίαλ λνζήζαο ἐζθνηίδεην· θαὶ ἀλφκνηο θξηηαῖο, ζὲ 

ηὸλ Γίθαηνλ Κξηηὴλ παξαδίδσζη. Βιέπε ρξεκάησλ ἐξαζηά, ηὸλ δηὰ ηαῦηα ἀγρφλῃ ρξεζάκελνλ· θεῦγε 

ἀθφξαζηνλ ςπρήλ, ηὴλ δηδαζθάιῳ ηνηαῦηα ηνικήζαζαλ. Ὁ πεξὶ πάληαο ἀγαζφο, Κχξηε δφμα ζνη.

 
 

Με ηηκή 

              

Παλαγηώηεο Γεκεηξάο 

Δθπξόζσπνο ΔΠΔ  

https://archive.is/0qXvD
https://archive.is/0qXvD
https://archive.is/0qXvD

