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ΑΠΟΚΡΙΕΣ, ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΙ...
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

1) ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ;

• Από εμάς σήμερα ο όρος “αποκριά” ή “καρναβάλι” ερμηνεύεται ως μια παρέλαση από 
μασκαρεμένους ανθρώπους που χορεύουν και τραγουδούν. Παρ’ όλ’ αυτά αγνοούμε τι 
πραγματικά “γιορτάζουμε” και πως ξεκίνησαν αυτού του είδους τα γλέντια... Η λέξη 
“αποκριά” σημαίνει “αποχή από το κρέας” και χρησιμοποιούταν από τα αρχαία χρόνια για
να περιγραφούν οι ειδωλολατρικές, αρχαιοελληνικές τελετές προς τιμήν του Βάκχου, του 
Διονύσου, της Αφροδίτης και του Κρόνου,όταν γιορταζόταν η έναρξη κάθε καινούργιου 
χρόνου, ή η αρχή μιας νέας εποχής, της άνοιξης. Τέτοιου είδους εορτές είχαν μαγικό 
χαρακτήρα , καθώς επιδίωκαν να διώξουν τα κακά πνεύματα της φύσης. Οι άνθρωποι 
μασκαρεύονταν ,μεθούσαν και καταργώντας την έννοια της ηθικής επιδίδονταν σε κάθε 
είδους ανηθικότητες, καλύπτοντας την ταυτότητά τους πίσω από την μεταμφίεση. 

•  Η λέξη “καρναβάλι” προέρχεται από την λατινική λέξη “carnevale” που σημαίνει “αντίο 
κρέας”, ήταν μια ρωμαϊκή ,”βελτιωμένη” έκδοση των αποκριών και ανήκαν στα 
Σατουρνάλια( Saturn=Κρόνος) .Ωστόσο, οι αρχαίοι είχαν την τάση να θεοποιούν τα 
πάθη τους και να διοργανώνουν γλέντια προς τιμήν τους. Έτσι, οι συμμετέχοντες 
στην γιορτή των αποκριών λάτρευαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να λατρεύουν την
μέθη( Βάκχος) ,τον έρωτα (Αφροδίτη) ,το κρασί και τις σαρκικές ηδονές (Διόνυσος) 
κ.π.α.

• Ο όρος αποκριά χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τους Βυζαντινούς  εννοώντας την 
τελευταία μέρα κρεατοφαγίας πριν αρχίσει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

•
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2) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ;

• Τριώδιο ονομάζεται η περίοδος από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου ,μέχρι
το Μεγάλο Σάββατο. Την ονομασία της την έχει πάρει από το ομώνυμο εκκλησιαστικό 
βιβλίο. Αυτό το βιβλίο, που καλείται   Τριώδιο   ,   περιλαμβάνει τους ύμνους που ψάλλονται 
στις εκκλησίες την συγκεκριμένη περίοδο. Οι ύμνοι αυτοί έχουν τρεις ωδές σε αντίθεση 
με τους υπόλοιπους ύμνους τις εκκλησίας μας που έχουν εννέα ωδές. Αυτός είναι και ο 
λόγος που το βιβλίο αυτό, και κατ’ επέκταση και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, 
ονομάστηκαν Τριώδιο.  Δεν έχει ,λοιπόν ,καμία σχέση με το ειδωλολατρικό καρναβάλι… 
Αντιθέτως, σηματοδοτεί την έναρξη της πνευματικής προετοιμασίας των Χριστιανών για 
την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και έπειτα για την Κυριακή της Ανάστασης του Κυρίου...

3) ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ 
ΑΓΝΟΟΥΜΕ…

• Η Ορθοδοξία διαφωνεί κάθετα με κάθε είδους παγανιστικές τελετές και εκδηλώσεις ,μία
εκ των οποίων είναι ξεκάθαρα και το καρναβάλι! Μάλιστα, ο 62ος κανόνας της Πενθέκτης
Οικουμενικής Συνόδου που συγκλήθηκε το 692 καταδικάζει κάθε είδους μεταμφιέσεις 
και μάσκες ,όπως άλλωστε και τους χορούς και τους αστεϊσμόυς που λάμβαναν 
χώρα σε καρναβαλικές γιορτές ,επιβάλλοντας την ποινή του αφορισμού στους λαϊκούς 
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συμμετέχοντες και την καθαίρεση στους κληρικούς .Οι πατέρες της Εκκλησίας μας 
αγωνίστηκαν κοπιωδώς να αποκαλύψουν το πραγματικό ,ειδωλολατρικό πρόσωπο των 
αποκριών και να λυτρώσουν τους πλανεμένους από την αμαρτία ανθρώπους ,ακόμα κι 
αν χρειάστηκε να πληρώσουν με το αίμα τους το τίμημα της ομολογίας τους...Ο Άγιος 
Τιμόθεος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου και επίσκοπος Εφέσου υπέστη στην Έφεσο, 
επί αυτοκράτορα Δομετιανού, μαρτυρικό θάνατο, από τους εξαγριωμένους όχλους των 
ειδωλολατρών, επειδή σε κάποια γιορτή της «Αρτέμιδος της Εφεσίας»,αντίστοιχη του 
σημερινού καρναβαλιού, κατέκρινε τα όργια των εορταστών! 

• Επιπροσθέτως, ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού !Είναι
δυνατόν να έχουμε την ευλογία να είμαστε εικόνα και
ομοίωση Θεού και να κρύβουμε τα πρόσωπα και τις
προσωπικότητές μας πίσω από μάσκες και μεταμφιέσεις,
ευχαριστώντας τον μισάνθρωπο(που μισεί τον άνθρωπο)
διάβολο; Είναι δυνατόν να διατηρούμε  τέτοιου είδους
ειδωλολατρικές  τελετές και να χάνουμε την ουσία της
κατάνυξης και της νηστείας της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής; Ας χρησιμοποιήσουμε την κριτική μας
σκέψη και ας συλλογιστούμε τι υποδηλώνουν ,άραγε,οι
τερατόμορφες όψεις των κολοσσιαίων αρμάτων που
αποτελούν την παρέλαση της αμαρτίας;  

• ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του
«Χρηστοήθεια των Χριστιανών», αναφερόμενος σε όσα γίνονται κατά τις 
Απόκριες γράφει: «Κατ’ αλήθειαν ημπορεί να ειπή τινάς, ότι τότε οι 
Χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν 
ασυνειδήτως, έως και αυτοί οι πλέον γέροντες… τότε δεν έχει διαφοράν η 
ημέρα από την νύκτα, διότι επίσης με την ημέραν και όλη η νύκτα 
εξοδεύεται εις χορούς και παίγνια και αταξίας και μασκαραλίκια, τότε διά 
να ειπώ έτσι, πανηγυρίζει η ασέλγεια, εορτάζει η ακολασία, 
ευφραίνεται η μέθη, αγάλλεται η τρυφή και ασωτεία, χορεύει ο 
διαβολος με δέκα μανδήλια και συγχορεύει με αυτόν όλον το πλήθος 
των δαιμόνων διότι όσον κέρδος κάμνουν εις μόνας τάς αποκρέας, 
δεν ημπορούν να το κάμουν εις όλον τον χρόνον», τονίζοντας πως ο 
διάβολος πιο πολύ από όλον τον χρόνο χαίρεται και λατρεύεται από τους 
ανθρώπους την ημέρα της αποκριάς…

• Για όσους ,ακόμη θεωρούν ευθυμία  και διασκέδαση τις καρναβαλικές 
εκδηλώσεις, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απαντά:” Η χαρά και η 
ευφροσύνη πρέπει να συμβαδίζουν πάντα με την ηθική και την 
ευπρέπεια. Το να χαιρόμαστε με όλα δεν είναι καλό, επειδή και ο 
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μοιχός χαίρεται όταν καταστρέψει τον γάμο του πλησίον του. Ας μην
κοιτάμε ,λοιπόν , αν κάποιος χαίρεται, αλλά εάν για καλό πράγμα 
χαίρεται.”.

• Δεν είναι τίποτα τόσο αθώο ή τόσο απλό όσο το παρουσιάζουν …”Δεν θα 
αλλαξοπιστήσω ,κιόλας αν βάλω μια στολή ,έτσι για την παρέα” 
ισχυρίζονται πολλοί στις μέρες μας, ή “Εγώ δεν γιορτάζω τον Διόνυσο! Απλά έχει 
πλάκα το καρναβάλι!”… Κι όμως,είναι απολύτως ανόητο να γιορτάζουμε κάτι ,χωρίς 
να ξέρουμε τι σημαίνει ,γιατί και πώς ξεκίνησε...Όπως ,μας καθιστά επιφανειακούς 
και αφελείς όταν,ενώ ξέρουμε τις παγανιστικές ρίζες μιας γιορτής, εμείς ακυρώνουμε τη 
σημασία της και την γιορτάζουμε έτσι απλά ,δίχως ούτε εμείς τελικά να ξέρουμε τι 
γιορτάζουμε ,μόνο και μόνο για να ταιριάζουμε με το πλήθος! Εξάλλου,ο Απόστολος 
Πέτρος στην Α΄ του Επιστολή (62μ.Χ) γράφει χαρακτηριστικά «και διά τούτο 
παραξενεύονται ότι σεις δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχείλισιν της 
ασωτίας, και σας βλασφημούσιν»·( και για αυτό παραξενεύονται, γιατί εσείς δεν 
συμμετέχετε μαζί τους στην εκχείλιση της ασωτίας και σας βλασφημούν). Δεν 
χρειάζεται,λοιπόν, να μοιάζουμε με το πλήθος και τους πλανεμένους συνανθρώπους 
μας...Δεν πρέπει να τους ζηλεύουμε ,αλλά να τους λυπόμαστε και να προσευχόμαστε 
για αυτούς που εν αγνοία τους γίνονται παίγνια του διαβόλου… 

• Για τους Χριστιανούς η περίοδος του Τριωδίου σημαίνει νηστεία ,προσευχή, 
κατάνυξη ,μετάνοια και πένθος μπροστά στο δράμα της ανθρώπινης αμαρτίας, όχι 
γλέντια ,χοροί ,μέθη και όργια! Ας μαθαίνουμε ,λοιπόν, από μικρά τα παιδιά να 
αντιστέκονται σε αυτήν την εκτεταμένη πλάνη και ας μην υιοθετούμε την 
νεωτεριστική,απαράδεκτη άποψη:”Παιδιά είναι...Δεν θα πάθουν τίποτα αν ντυθούν 
πριγκίπισσες και σούπερ ήρωες !” Κι όμως, πόσο βλαβερό είναι για τα παιδιά από 
μικρά να συνηθίζουν την “εκχείλιση της ασωτίας”! Οφείλουμε να γνωρίζουμε πως η 
απερίφραχτη σεξουαλικότητα ,η μέθη και η αλλοίωση των χαρακτηριστικών του 
προσώπου ,προκειμένου να δημιουργηθεί η απρόσωπη αμαρτία και να μην 
γνωρίζουμε ποιος έκανε τι ,αποτελούν γεγονότα  κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού μέχρι
σήμερα! Ας μην κλείνουμε τα μάτια στην δίχως
ηθικούς φραγμούς συμπεριφορά των
μασκαράδων ,η οποία οργιάζει κάτω από τον
μανδύα της τρέλας και της ευθυμίας! Στην
Πάτρα,για παράδειγμα ,αυτή την εποχή έχουν τα
λεγόμενα «μπουρμπούλια» , που όλοι
μασκαρεμένοι, επιδίδονται σε σεξουαλικά όργια, 
χωρίς να γνωρίζουν ούτε και οι ίδιοι ποιους
ερωτικούς συντρόφους επιλέγουν! Έτσι από το
«αθώο» αποκριάτικο ντύσιμο χωρίς να το
καταλάβουμε μετακινούμαστε στο αποκριάτικο
«αθώο» γδύσιμο, με όλα τα επακόλουθά του.
Στον Τύρναβο οι Μπουρανήδες χορεύουν γύρω
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από φαλλικά ομοιώματα γιορτάζοντας ...τον ερχομό της άνοιξης και την ...αναγέννηση 
της φύσης! Εξακριβωμένα ιατρικά στοιχεία αποδεικνύουν πως κάθε χρόνο μετά το 
καρναβάλι στην Πάτρα παρουσιάζονται δέκα φορές περισσότερες εκτρώσεις από 
ότι όλο τον υπόλοιπο χρόνο! Πάνω από 100.000 εκτρώσεις έγιναν το 2010 μετά τις 
καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα. Ακόμη, πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα  
διαζυγίων εκείνη την περίοδο .Από μόνο του το γεγονός είναι φρικιαστικό και αυτό 
σημαίνει πως στο καρναβάλι, δεν πάνε να διασκεδάσουν, αλλά να βγάλουν όλα 
τα κτηνώδη τους ανώμαλα απωθημένα!Οι καρναβαλικές γιορτές, δεν είναι τίποτα 
άλλο από απομεινάρια ειδωλολατρικών εορτών που εν γνώσει τους ή εν αγνοία τους 
οι καλεσμένοι συμμετέχουν σε δαιμονικά πανηγύρια!Οι εκτρώσεις της καρναβαλικής 
ασυδοσίας καταδεικνύει πόσο επικίνδυνο είναι για την νεολαία να την θεωρήσει 
μια συνήθεια, μια διασκέδαση ,μια αθωότητα… 

• Τέλος, ας μη λησμονούμε τις ανυπολόγιστες δαπάνες και τις μεγάλες ποσότητες 
ανθρώπινου μόχθου που αφιερώνονται για την διεξαγωγή του καρναβαλιού… Δεν θα 
ήταν καλύτερο αν αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για φιλανθρωπίες ή για την 
βελτίωση της παιδείας ,της υγείας κ.α.; 

• Δεν είναι,όμως, τόσο τα χρήματα που μας
απασχολούν όσο η αναγέννηση και η
αποδοχή στον σύγχρονο
κόσμο ,παγανιστικών εθίμων και
τελετών… “Απόκριες” στην Ορθοδοξία
σημαίνει η τελευταία ημέρα πριν αρχίσει η
νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής(αποχή
από το κρέας) και Τριώδιο ανέκαθεν
σήμαινε και συνεχίζει να σημαίνει την
περίοδο πνευματικής προετοιμασίας για
την Κυριακή της Ανάστασης του Κυρίου.
Δυστυχώς, σήμερα οι αρνητές της Αλήθειας
παρερμηνεύουν την ορθή σημασία ορισμένων λέξεων και αγνοούν ή αδιαφορούν για την
προέλευση τους. Ωστόσο, η συμμετοχή του καθένα από  εμάς σε οποιαδήποτε 
εκδοχή των αρχαίων, ειδωλολατρικών τελετών (Καρναβάλι, Μπουρμπούλια κ .α) 
ενισχύει την ύπαρξή τους! Ας μην χάνουμε την ουσία! Το ποτάμι της αμαρτίας 
παρασέρνει τα πετραδάκια, τα κλαδιά και τα φύλλα που έχουν πέσει μέσα… Ας 
γίνουμε εμείς οι βράχοι που θα αντισταθούν στην ασυδοσία της σύγχρονης 
κοινωνίας και ας μην παρασυρθούμε από το ρυάκι της ειδωλολατρίας !Δεν 
έχουμε ,βέβαια, σκοπό να υποχρεώσουμε κανέναν να συμφωνήσει με την Ορθοδοξία και
τους Πατέρες της Εκκλησίας μας .Αυτό το άρθρο γράφτηκε  με σκοπό να ενημερώσει 

και να αφυπνίσει. Από εκεί και πέρα ...«ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω»( αυτός 
που έχει αυτιά που ακούν,ας ακούσει)….
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4)ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αγαπητοί μου, είναι κρίμα λόγω της άγνοιάς μας να αλλοιώνουμε την εικόνα του 
Θεού ,τα πρόσωπά μας… Ας συλλογιστούμε τα γεγονότα, τους αγώνες των πατέρων της
Εκκλησίας, τις θέσεις τις Ορθοδοξίας και ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την 
σκοτεινή σημασία τέτοιων, ειδωλολατρικών εθίμων ,τα οποία ,δυστυχώς, σήμερα 
προβάλλονται τόσο αθώα και αγνά…. Μελετώντας την Αλήθεια ο καθένας μας μπορεί να 
διαπιστώσει  πως πίσω από την  ευθυμία η οποία χαρακτηρίζει κάθε καρναβαλική 
εκδήλωση κρύβονται πιο πολύπλοκα και καθόλου αθώα νοήματα! Η στολή ή η 
μάσκα που θα φορέσουμε και η συμμετοχή μας σε οποιαδήποτε καρναβαλική 
εκδήλωση, ακόμη κι αν δεν υποστηρίζουμε την κατάργηση της ηθικής, την απερίφραχτη 
σεξουαλικότητα ,την μέθη και όποια άλλη αμαρτία χαρακτηρίζει την πραγματική έννοια του 
καρναβαλιού,  ενισχύει και εδραιώνει την ύπαρξη  τέτοιων παγανιστικών τελετών! Η 
γνώση της Αλήθειας είναι το ισχυρότερο όπλο που έχουμε και αν το χρησιμοποιήσουμε 
συνετά δε θα πέφτουμε θύματα της εκτεταμένης αυτής  πλάνης που συχνά ωραιοποιείται
από την σύγχρονη κοινωνία …

Ευχαριστώ πολύ...                                                          
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ΠΗΓΕΣ                                                                

ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 

ΔΟΓΜΑ

Χ.Ε.Ν. ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

ORTHODOXIA ONLINE

ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΧΩΡΗΤΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
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