
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ
1. Γνωρίζεις αδελφέ ότι ο Καρνάβαλος είναι ειδωλολατρική γιορτή και προέρχεται από τα 

«∆ιονύσεια» των Ειδωλολατρών;
2. Γιατί, ενώ ξεκίνησε σαν γιορτή µιας ηµέρας, κοντεύουµε να την γιορτάζουµε όλο το χρόνο;
3. Γνωρίζεις ότι ο 62ος κανόνας της ΣΤ΄. Οικουµενικής Συνόδου, απαγορεύει, την µεταµφίεση, τις 

µάσκες αλλά και τη συµµετοχή µας σε τέτοιες εκδηλώσεις;
4. Θυµάσαι την υπόσχεση που δώσαµε κατά την ώρα του Βαπτίσµατος «Αποτάσσοµαι τω Σατανά 

και πάση τη ποµπή αυτού»;
5. Γνωρίζεις ότι «Καρνάβαλος» σήµερα, δεν σηµαίνει µόνον «άρµατα», αλλά «ξενύχτια», «όργια», 

πορνεία, ειδωλολατρεία;
6. Γνωρίζεις ότι, Απρίλιο – Μάϊο έχουµε περίπου 8.000 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ παρά – πάνω στην Πάτρα σαν 

αποτέλεσµα του Καρναβάλου;
7. Μετράς άραγε πόσοι νέοι και νέες «χάνονται» µε αιτία τις γιορτές αυτές που έχουν πάρει πλέον 

επίσηµο χαρακτήρα;
8. Γιατί άραγε στα άρµατα να υβρίζονται ιερά πρόσωπα και πράγµατα και να τιµούνται οι «Θεοί του 

Ολύµπου» ή και ο ∆ιάβολος;
9. Τιµούµε τον αληθινό Θεό, όπως θα τιµήσουµε τον Καρνάβαλο;
10. Γνωρίζεις ότι το Καρναβάλι κοστίζει στο ∆ήµο µερικά δισεκατοµµύρια τη στιγµή που η Πάτρα 

δεν έχει νερό;
11. Ύστερα απ’ όλα αυτά τι νοµίζεις; Θα πρέπει να συµµετέχουµε;

ΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ
1. Το ξεσπίτωµα των παιδιών που επίσηµα και µε την άδεια και των πιο αυστηρών 

γονέων αρχίζουν το ξενύχτι από τα µασκέ – πάρτυ.
2. Τα δάκρυα των γονέων εκείνων που ο Καρνάβαλος έγινε η αιτία να «χάσουν» τα 

παιδιά τους.
3. Τα δάκρυα των παιδιών αυτών που κάποιος χορός ή κάποιο «µπουρµπούλι» έγινε η 

αιτία οι γονείς τους να χωρίσουν.
4. Το χάσιµο της προσωπικότητας και την οµαδοποίηση των παιδιών στα γκρούπς.
5. Το «σπρώξιµο» των νέων στην ανηθικότητα και στην ασωτεία αφού είναι απαίτηση 

του «γκρούπ». (Άσεµνο ντύσιµο, ξενύχτι, δήθεν φιλικές χειρονοµίες κ.λ.π.)
6. Την ειδωλολατρεία που προσπαθούν κάποιοι επιτήδειοι να επαναφέρουν πίσω από 

τις µορφές των ψευτοθεών της Μυθολογίας που δεσπόζουν στα άρµατα.
7. Την σιωπηρή επιθανάτια κραυγή 8.000 παιδιών που µε την έκτρωση αποτελούν τα 

επιπλέον θύµατα στο βωµό της πορνείας που δεσπόζει στις Καρναβαλικές εορτές.
8. Το πραγµατικό πρόσωπο αυτού ή αυτής που πίσω από τη µάσκα πράττει αυτά για 

τα οποία χωρίς τη µάσκα αηδιάζει δήθεν.
9. Τα δεκάδες «δις» του φτωχού ∆ήµου µας που καίγονται κυριολεκτικά σε µια εποχή 

αυστηρής λιτότητος.

ΧΡΙΣΤΟΣ ή ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ;

ΟΡΘΟΔΟΞΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ ΔΙΑΛΕΞΕ
• Και τα δύο δεν ταιριάζουν.



• ∆εν µπορείς να λέγεσαι ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ και να συµµετέχεις στις 
ΕΙ∆ΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ εκδηλώσεις του Καρναβάλου.

• ∆εν µπορείς να ασπάζεσαι την ηθική διδασκαλία του Χριστού και να 
συµµετέχεις στις οργιώδεις και ανήθικες Καρναβαλικές εκδηλώσεις.

• ∆εν είναι δυνατόν αφ’ ενός να ΣΤΑΥΡΩΝΕΙΣ τον Χριστό στην Πλατεία 
Γεωργίου την Αποκριά και αφ’ ετέρου µε περισσή υποκρισία να προσκυνείς 
την Μεγάλη Παρασκευή τον ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ που ΣΥ εσταύρωσες.

• Μην επαναπαύεσαι στη σκέψη ότι ο Καρνάβαλος είναι ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. 
∆εν είναι και το ξέρεις. Είναι ΕΙ∆ΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ.

• ∆εν µπορείς να συµµετέχεις στον εµπαιγµό της Εκκλησίας και του 
κλήρου που γίνεται στον Καρνάβαλο και σε άλλες στιγµές να τρέχεις στην Εκκλησία και να παρακαλείς 
τους ιερείς να σου προσφέρουν τα µυστήριά της.

• Μην προσπαθείς να φιµώσεις τη ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ σου. Είναι φωνή του Θεού που δεν ξεγελιέται και 
δεν φιµώνεται.

• Γίνε επί τέλους ειλικρινής µε τον εαυτό σου και ∆ΙΑΛΕΞΕ: Ή ΧΡΙΣΤΟΣ ή ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ.

ΕΝΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Επειδή µετά το Καρναβάλι οργίασε η παραπληροφόρηση, πρέπει µάλλον να ακουσθή και η 

αλήθεια.
• Είχαµε ένα βιασµό µιάς κοπέλλας από δυο νεαρούς κάποιου «γκρούπ». Και γράφτηκε και 

σχολιάσθηκε από τα µέσα ενηµερώσεως, αλλά οι υπεύθυνοι τήρησαν «σιγήν ιχθύος». Ίσως, διότι ήσαν 
αρκετά τα κρούσµατα και το θεώρησαν περιττό.

• Με βάση στοιχεία από το Νοσοκοµείο του Ρίου, από Σάββατο 4/3/95 στις 08.00 π.µ., στο 
Παθολογικό και ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ τµήµα είχαµε συνολικά 254 εισαγωγές. Ας σηµειωθή δε ότι για να 
γίνεται εισαγωγή στο Νοσοκοµείο η κατάστασις ξεπερνούσε τα όρια του σοβαρού.

• Η µέθη που επεκράτησε την νύκτα του Σαββάτου ήταν αιτία: άλλο παιδί να κοιµάται κάθετα 
στο δρόµο, άλλο έξω από τις πόρτες των σπιτιών, άλλο – κατά µαρτυρία «ταξιτζή» - είχε ξεχάσει τη 
διεύθυνσή του. Και µιλούµε για αγόρια και κορίτσια 13-16 ετών.

• Επειδή το ψυχολογικό «στρες» που εξασκείται στους νέους τις ηµέρες εκείνες, είναι φοβερό, 
αναφέρουµε το εξής γεγονός. Νεαρά, ηλικίας 13 ετών για να µπορέσει να ακολουθήση, την παρέα σε 
ναϊτ-κλάµπ και επειδή τα χρήµατα είχαν τελειώσει, πρότεινε στον «ταξιτζή» που την µετέφερε, να δεχθή 
βιασµό!!! (Μαρτυρία «ταξιτζή)

• Κατά µαρτυρία Καρναβαλιστή – σε ώρα ειλικρινείας – ο Καρνάβαλος γίνεται αιτία οι νέοι να 
δηµιουργήσουν ανήθικες σχέσεις, να αρχίζουν το τσιγάρο, το ποτό και τα ναρκωτικά. (Είχαµε δυστυχώς 
και τέτοιο κρούσµα σύµφωνα µε αστυνοµικές πληροφορίες).

• Κάποιος κύριος υπεύθυνος στις Καρναβαλικές εκδηλώσεις δήλωσε και µάλιστα από τηλεοράσεως 
ότι «νοµιµοποιούνται οι πάντες εις την ηθικήν παρεκτροπήν» κατά τις ηµέρες αυτές.

• «Τι έτι χρείαν έχοµεν µαρτύρων;»


