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Αφ’ ότου πληροφορηθήκαμε 
στην Ιερά Λαύρα του Αγίου 
Σάββα το θέμα της 
ετοιμαζομένης στην Πάτρα 
εφετινής καρναβαλικής εορτής, 
η καρδιά μας γέμισε με πολλή 
λύπη και φοβερή ανησυχία. 

 
Διότι δεν είναι μόνο το 

πρόσωπο του Αρχιμανδρίτου 
Εφραίμ της Ιεράς Μονής 
Βατοπαιδίου το οποίο 
διακωμωδείται και εξευτελίζεται 
στον εφετινό καρνάβαλο, αλλά  
ολόκληρο το Μοναχικόν Τάγμα, 
του οποίου το μαύρο ράσο 
αποτελεί την χαρακτηριστική 
ενδυμασία πνευματικής μάχης, 
καθώς άλλωστε και του 
τιμημένου Ελληνικού Κλήρου. 
Υβρίζονται λοιπόν και η 
Παναγία Θεοτόκος, η πρώτη 
ασκήτρια στα Άγια των Αγίων 

των Ιεροσολύμων και Ηγουμένη του Αγίου Όρους. Εξυβρίζονται τα 
άφθορα άγια σκηνώματα και τα ασκητήρια των Αγίων μας, όπως του 
Αγίου Σάββα, οι οποίοι αγίασαν το χώμα της Ελλάδος ή και αλλού με 
τους ασκητικούς αγώνες τους, φορώντας το μαύρο Μοναχικό Σχήμα, το 
οποίο μισούν μόνον οι εχθροί της Ορθοδοξίας και το τρέμουν οι 
δαιμονικές δυνάμεις. Διακωμωδείται ο Μοναχικός Θεσμός, ο οποίος 
διέσωσε εκτός της Πίστεως και την αυτοσυνειδησία του Γένους, τη 
γλώσσα, την ιστορία και τη γραμματεία του, σε περιόδους δουλείας ή 



κινδύνων, με μεγάλες μορφές Αγίων, Εθνομαρτύρων, Διδασκάλων και 
Εθναρχών. 

 
Οι ετερόθρησκοι 
των Αγίων Τόπων 
τιμούν τους 
Χριστιανούς 
Ρασοφόρους και 
τους αποκαλούν 
“Abbuna” 
(“Πάτερ”), εις 
ένδειξιν τιμής προς 
το Βασιλικό και 
ένδοξο Γένος των 
Ρωμηών, των 
“Βυζαντινών”, του 
οποίου την 
Αυτοκρατορία 
κληρονόμησαν, 
αλλά οι Ρωμηοί των Πατρών της νεωτέρας Ελλάδος θα διακηρύξουν 
“urbi et orbi”, την πόλη και τον κόσμο, ότι στο βωμό της γελωτοποιίας 
είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν αυτό που  πάντοτε αποτελούσε γνώρισμα 
των Ελλήνων, την τιμή προς τους θρησκευτικούς θεσμούς, όπως είναι 
πρόθυμοι και να ενσταλάξουν με συνειρμούς στις αθώες παιδικές ψυχές 
και στη συνείδηση των νέων, εκεί όπου θα φθάσει το θέαμα του 
καρνάβαλου, την γενική εντύπωση, ότι η μαύρη οναχ κή Περιβολή των 
Ορθοδόξων Μοναχών δεν είναι ανθρώπων που αγωνίζονται 
πνευματικώς, με ενδεχόμενες ίσως ελλείψεις και λάθη, αλλά υποκριτών 
και διεφθαρμένων. Ο Χριστός μέσω της Εκκλησίας Του, όπου 
διαπιστώσει αμαρτία και πτώση, δρα θεραπευτικά, αλλά με αγάπη και 
σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο. Η τωρινή γελωτοποιία διαπομπεύει 
με απάνθρωπο τρόπο το πρόσωπο ενός κληρικού, κατά παραβίαση του 
βασικού ανθρωπίνου και δημοκρατικού δικαιώμ
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το οποίο απολαμβάνουν ακόμη και εγκληματίες. 

ρ η
ι α α ι  

ι
μοναχοί αναξίως φορούμε, δεν παύουν όμως να είναι τα ένδοξα 

 
Δεν έφθαναν οι εκτροπές του καρνάβαλου από μόνες τους, τα 

αμαρτήματα της νύχτας και της εντροπής και οι φονικές εκτρώσεις; Δεν 
ήταν αρκετή αμαρτία η βεβήλωση της πλέον σημαντικής περιόδου του 
έτους, δηλ. των Αγίων Νηστειών, όταν ενθυμούμεθα την Β’ Παρουσία 
του Κύ ιου την Κυριακή των Απόκρεω; Αλλά τώρα,  σύγχρονη Πάτρα 
και η νεοειδωλολατρική κα  νεοεποχική λ τρεί  των ε δώλων του 
καρναβαλικού σατυρισμού ανασταυρώνει τον Χριστό μέσω των 
συμβόλων του Μοναχικού Θεσμού, σύμβολα που ίσως εμείς ο  σύγχρονοι 



εμβλήματα των Αγγελικών Ταγμάτων και των απ’ αιώνος Οσίων 
Πατέρων. 

 
Είναι φοβερή η διήγηση από τα βιβλία της Εκκλησίας μας, 

σύμφωνα με την οποία ένας παλαιός Πατριάρχης για να εξευτελίσει ένα 
Μοναχό που αμάρτησε, φόρεσε το σχήμα του σε ένα χοίρο. Τότε 
εμφανίσθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος και Βαπτιστής και του είπε ότι δεν θα 
του συγχωρήσει αυτήν την αμαρτία ούτε στην Δευτέρα Παρουσία. Και 
δεν του την συνεχώρησε, ούτε όταν ο Πατριάρχης αυτός έκτισε ένα Ναό 
προς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου, διότι ο Τίμιος Πρόδρομος 
εμφανίσθηκε στον Πατριάρχη και του είπε πάλι, ότι όσους Ναούς και εάν 
κτίσει δεν θα του συγχωρέσει την αμαρτία αυτή, με την οποία 
προσβλήθηκε το Μοναχικό Σχήμα, του οποίου ο Βαπτιστής είναι 
Αρχηγός. 

 
Παρακαλούμε θερμώς όσους πιστούς ακόμη αγωνίζονται στους 

προμαχώνες του Γένους και της Πίστεως, ξεπερνώντας φόβο και 
ανθρωπαρέσκεια, αλλά και όσους θέλουν να βλέπουν τα γεγονότα 
βαθύτερα από τις τηλεοπτικές κάμερες και διαχρονικώτερα από 
εφήμερους γελοιασμούς, να αντιληφθούν τους συμβολισμούς, τις 
συγκυρίες και τους σκοπούς μιας τέτοιας πάνδημης βλασφημίας στην 
οποία παρασύρονται οι συμπατριώτες μας και να ασκήσουν πειθώ 
μετερχόμενοι κάθε ειρηνικό και νόμιμο μέσο για την αποτροπή της. Και 
αν τίποτε δεν κατορθωθεί, να απόσχουν παντελώς κάθε καρναβαλικής 
εκδηλώσεως, παρακαλώντας με δάκρυα το έλεος του Θεού. 

 
Και κάτι τελευταίο, η διακωμώδηση των ιερών χριστιανικών 

θεσμών είναι συστατικό στοιχείο της τελετουργίας του σατανισμού και 
της μαγείας. Αντιλαμβάνονται οι διοργανωτές του καρναβαλιού ποιες 
δαιμονικές πύλες ανοίγουν και ποιους πνευματικούς νόμους 
ενεργοποιούν πάνω στην πόλη των Πατρών ιδιαίτερα με τον εφετινό 
καρνάβαλο; 
 
Είθε ο Χριστός με την φιλανθρωπία Του, να αποτρέψει την αμαρτία αυτή 
και τα επακόλουθά της. 
 
 
 
 

Οι Σαββαΐται Πατέρες 


