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■ Μία πρότασις παραδοσιακῆς ἐν Χριστῷ χαρᾶς καὶ οἰκοδομῆς 

Β’«Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις
Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, 6 /19.2.2017

Τὴν Κυριακή, 6η Φεβρουαρίου 2017 
ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Μεγάλου 

Φωτίου, μὲ τὴν εὐχή, τὴν εὐλογία 
καὶ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυ-
πριανοῦ καὶ πάλιν ὑπὸ τὴν προστα-
σία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου, 
τοῦ ὑπὸ Καρναβαλιστῶν μαρτυρήσαντος, 
πραγματοποιήθηκε στὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης 
Εἰκονογραφίας» ἡ δευτέρα ἐκ τῶν τριῶν «Ἀντικαρναβαλικῶν» 
Ἐκδηλώσεων, τὶς ὁποῖες ἔχει προγραμματίσει ἐφέτος ἡ Ἱερὰ 
Μητρόπολίς μας.

Στὴν δευτέρα αὐτὴ Ἔκδήλωσι ἔγνοιας καὶ ἀγάπης γιὰ τὰ 
παιδιὰ καὶ τὴν νεολαία μας, ἀνταποκρίθηκε μεγάλος ἀριθμὸς 
παιδιῶν καὶ ἐφήβων, ἀλλὰ καὶ πιστῶν απὸ ὅλες τὶς Ἐνορίες 

τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τὴν συνδιοργάνωσι εἶχαν ἀνα-

λάβει τὰ Κατηχητικὰ  τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, τὸ «Ἐργαστήριο 
Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογρα-

φίας» καὶ ὁ Σύλλογός μας «Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

        * * *
Οἱ Ὑπεύθυνες Κατηχήτριες ἐπαρουσίασαν τὸ Πρόγραμ-



2

μα καὶ ἀνέγνωσαν σύντομα κείμενα, 
ἀφορῶντα στὸν σκοπὸ καὶ τὴν ὠφέ-
λεια τῶν «Ἀντικαρναβαλικῶν» Ἐκ-
δηλώσεων, ὡς καὶ τὸ κεντρικὸ δρώ-
μενο τῆς βραδυᾶς: τὸ χορευτικὸ 
παιγνίδι «Γαϊτανάκι».

Ἐν συνεχείᾳ τὸ Ἐφηβικὸ Τμῆμα ἐπα-
ρουσίασε τὸ ὄμορφο αὐτὸ καὶ διδακτικὸ δρώμενο, τὸ ὁποῖο 
ἀκολούθησαν παραδοσιακοὶ χοροὶ τῆς Πατρίδος μας.

Μέλη τῆς Χορωδίας-᾿Ορχήστρας τῆς Μητροπόλεώς μας 
«Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» ἀπέδωσαν ἑορταστικά, ὑπὸ τὴν 

ἐμπνευσμένη διεύθυνσι τοῦ π. Διονυσίου
 Ἁγιοκυπριανίτου, ἔμορφα τραγούδια τῆς 
ἀθανάτης Ρωμιοσύνης Μας.

Μετὰ τὴν Τράπεζα Ἀγάπης, ἡ ὁποία 
παρατέθηκε εἰς ἅπαντας ἐν ἀφελότητι 

καρδίας, μικροὶ καὶ μεγά-
λοι συμμετεῖχαν στοὺς παραδοσιακοὺς 
χοροὺς μὲ μελωδίες τοῦ ἀλησμονήτου
Πόντου, τῆς πολυπαθοῦς Βορείου Ἠπεί-
ρου καὶ τῆς ἐνδόξου Κρήτης.
                                            * * *

Ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα 
στὴν χαρμόσυνη αὐτὴν Σύναξι, χαιρετίζων συγκινήμενος τὴν 
παρουσία τριῶν γενεῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν καὶ εὐχόμενος ἡ 
Μητροπολίς μας νὰ πληθύνεται καὶ νὰ αὐξάνη, ἀλλὰ καὶ νὰ 
ἀποδίδη καὶ προσφέρη στὸν κόσμο καρποὺς Πίστεως, Ἐλπίδος 
καὶ Ἀγάπης.

Καὶ πάλι, οἱ συμμετέχοντες στὴν δευτέρα «Ἀντικαρναβα-
λικὴ» Ἐκδήλωσι ἐξέφρασαν τὴν εὐ-

γνωμοσύνη τους  γιὰ τὴν Σύναξι
αὐτή, ἡ ὁποία ἀπέδειξε ὅτι οἱ 
Νέοι μας ἔχουν τὴν δυνατότητα 
νὰ διασκεδάσουν στὸν οἶκο τὸν 

πατρικό καὶ νὰ χαροῦν μὲ ἁπλό-
τητα καὶ ἁγνότητα στὴν ἀγκαλιὰ 
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τῆς πνευματικῆς αὐτῶν οἰκογενείας.
■ ῾Υπενθυμίζουμε, ὅτι ἡ πρώτη «Ἀντικαρναβαλικὴ» εἶχε 

πραγματοποιηθῆ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου 
(23.1/5.2.2017), ἡ δὲ τρίτη ἔχει προγραμματισθῆ γιὰ τὴν 
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς (13/26.2.2017), τὸ βράδυ: 6-8 μ.μ.

† Γ.῾Ι.Μ.


