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■ Μία πρότασις παραδοσιακῆς ἐν Χριστῷ χαρᾶς καὶ οἰκοδομῆς 

Α’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, 23.1 / 5.2.2017

Τὴν Κυριακή, 23η Ἰανουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ., 
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμε-

ντος καὶ ἄνοιγμα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τριω-
δίου, μὲ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ καὶ 
ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου 

Τιμοθέου, τοῦ ὑπὸ Καρναβαλιστῶν μαρτυρή-
σαντος, πραγματοποιήθηκε στὸ «Ἐργαστήριο 

Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» ἡ πρώτη ἐκ 
τῶν τριῶν «Ἀντικαρναβαλικῶν» Ἐκδηλώσεων, τὶς ὁποῖες ἔχει 
προγραμματίσει ἐφέτος ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας.

Στὴν προσπάθεια καὶ ποιμαντικὴ φροντίδα νὰ βοηθῆ 
τοὺς Γονεῖς στὴν Διακονία τῆς ἐν Χριστῷ ἀνατροφῆς καὶ 
περιφρουρήσεως τῶν τέκνων αὐτῶν, τὰ ὁποῖα ἀπειλοῦνται 
ποικιλοτρόπως ἀπὸ τὰ ρεύματα τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τῆς 
Ἀποστασίας, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας προσφέρει εἰς αὐτά, 
τὸ ἀπόγευμα τῶν Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου, τὴν πρότασι νὰ 
συμμετέχουν στὶς «Ἀντικαρναβαλικὲς» 
Ἐκδηλώσεις, στὶς ὁποῖες διασκε-
δάζουν καὶ οἰκοδομοῦνται μέσα 
στὸ ἁγνὸ καὶ ἄδολο κλῖμα τῆς 
Παραδόσεώς μας, ἐνῶ ταυτο-
χρόνως δημιουργοῦν οὐσιαστικὸ 
ἀντίβαρο στὰ καλλιεργούμενα πα-
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γανιστικὰ ἔθιμα.
* * *

Στὴν πρώτη αὐτὴ Ἐκδήλωσι, μικροὶ καὶ με-
γάλοι εἶχαν τὴν μεγάλη εὐχαρίστησι νὰ 

ἀπολαύσουν μίαν ἐμπνευσμένη Πα-
ράστασι τοῦ γνωστοῦ Ἔργου «Ὁ 
Καραγκιόζης Γραμματικός», ἕνα 
δρώμενο τοῦ Θεάτρου Σκιῶν. 
Ἡ καθυστερημένη ἄφιξις τοῦ «πρω-

ταγωνιστοῦ» τῆς βραδυᾶς, παραδοσι-
ακοῦ Καραγκιοζοπαίκτου κ. Ἰωάννου Νταγιάκου, τελικὰ 
ἀπέβη πολὺ ὠφέλιμη καὶ διδακτική, ἐφ᾿ ὅσον ὅσοι κατέκλυ-
σαν κυριολεκτικὰ τὸν χῶρο, εἶχαν τὴν σπάνια εὐκαιρία νὰ 
παρακολουθήσουν πῶς στήνεται ὁ περίφημος «μπερντές», 
ἡ σκηνὴ τοῦ ἀγαπητοῦ στὸν λαό μας Θεάτρου Σκιῶν...

Τὸ σύντομο εὐγενικὸ καλωσό-
ρισμα ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Συλ-
λόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος» κα 
Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη καὶ 
ἕνα εἰσαγωγικὸ ἱστορικὸ καὶ θεω-
ρητικὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο ἀνεγνω-
σε ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἁγιο-
κυπριανίτης, Ὑπεύθυνος τοῦ «Ἐργαστηρίου», ἀπετέλεσαν 
τὸν πρόλογο τῆς σημαντικῆς αὐτῆς, ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις, 
Ἐκδηλώσεως - Συνάξεως.

Ὁ ἄξιος Μαθητὴς τοῦ μεγάλου Δασκάλου Εὐγένιου Σπα-
θάρη, μετὰ ἀπὸ σύντομη εἰσαγωγή, κατὰ τὴν ὁποίαν κυρί-
ως ἐξήγησε τὴν ἐξέλιξι τῶν φιγούρων, ἀλλὰ καὶ τοὺς ρόλους 
τῆς κάθε μιᾶς, ἀπέδειξε μὲ τὴν ἐμπνευσμένη του Παράστα-
σι, ὅτι ἡ Παράδοσίς μας παραμένει ὁλοζώντανη, διότι τρέ-
φεται ἀπὸ τὸ ἔνδοξο παρελθόν, φωτίζει τὸ παρὸν καὶ δίνει 

φτερὰ Ἐλπίδων γιὰ τὸ ἄνοιγμα 
σὲ ἕνα μέλλον, τὸ ὁποῖο δια-
γράφεται ἰδιαίτερα «σκληρὸ» 
γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ ἀδυσώπητα, 
ὅσο καὶ καταστρεπτικά, προ-
κλητικὸ γιὰ ὅλους.

Τὰ παιδιά, μικρὰ καὶ μεγά-
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λα, διεσκέδασαν χαρούμενα καὶ ἐγέ-
λασαν «μὲ τὴν ψυχή τους», μὲ τὰ «κα-
τορθώματα» καὶ τὶς ἔξυπνες «ἀτάκες» 
τοῦ λαϊκοῦ ἥρωα, τὸν ὁποῖον ἀπέδω-
σε ἔξοχα, μὲ δύναμι ψυχῆς, ὁ θαυ-
μάσιος Καραγκιοζοπαίκτης, ἄλλοτε 
«ξεκαρδίζων» τὸ κοινὸ στὰ γέλια καὶ ἄλλοτε προβληματί-
ζων αὐτό, γιὰ νὰ ἀποδείξη ἔτσι, ὅτι ὁ Καραγκιόζης παραμέ-
νει ἕνα μεγάλο καὶ σπουδαῖο Σχολεῖο!...

Στὸ ὀλιγόλεπτο διάλειμμα τὸ «πόπ-κὸρν» ἐχαροποίησε 
τοὺς πάντες καὶ ἡ ἐπιτυχημένη Παράστασις ἔφθασε στὸ τέ-
λος της «ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀγαλλιάσει», παρὰ τὶς συνηθισμένες 
«ἀψιμαχίες» τοῦ Καραγκιόζη μὲ τὸν λίαν ἀγαπητό στὰ παι-
διά, ὅπως ἐφάνη ἀπὸ τὶς αὐθόρμητες ἐπευφημίες τους κατὰ 
τὴν ἐμφάνισί του στὴν Σκηνή, μπαρμπα-Γιῶργο.

* * *
Ἡ Κατηχήτρια τοῦ Ἐφηβικοῦ Τμήματος κα Κωνσταντῖνα 

Σερβετᾶ-Γιαννοπούλου ἐπιλόγησε μὲ ἕνα βαθὺ πνευματικὸ 
κείμενο, εἰσαγωγικὸ στὴν Περίοδο τοῦ Τριωδίου. 

● Στὴν ἔξοδο ἐμοιράσθησαν πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ κερά-
σματα, ἀλλὰ καὶ διενεμήθησαν ἐνημερωτικὰ φυλλάδια, γιὰ 
τὸ σοβαρώτατο καὶ καταστρεπτικὸ γιὰ τὴν νεολαία μας ζή-
τημα τῆς Θεματικῆς Ἑνότητος, ἡ ὁποία προωθεῖται ἀπὸ τὸ 
Ὑπουργεῖο (ἀντι-)Παιδείας, περὶ «Ἀποδόμησης τῶν ἐμφύ-
λων στερεοτύπων στὰ σχολεῖα».

Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στὴν πρώτη αὐτὴ «Ἀντικαρναβα-
λικὴ» Ἐκδήλωσι ἐξέφρασαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους  γιὰ τὴν 
ἁγνὴ καὶ γνήσια χαρά, ὡς καὶ τὴν ψυχικὴ ὠφέλεια, τὶς ὁποῖες 
ἄντλησαν ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ ἐν Χριστῷ αὐτὴ Σύναξι.

† Γ.῾Ι.Μ.


