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■ Μία πρότασις παραδοσιακῆς ἐν Χριστῷ χαρᾶς καὶ οἰκοδομῆς 

Γ’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις
Κυριακὴ Τυροφάγου, 13/ 26.2.2017

Τὴν Κυριακή τῆς Τυροφάγου, 
13η Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ., 

† Μνήμη τοῦ Ὁσίου Μαρτινιανοῦ, 
ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Ἁγίου 

Ἀποστόλου Τιμοθέου, τοῦ ὑπὸ Καρ-
ναβαλιστῶν μαρτυρήσαντος καὶ μὲ 

τὴν εὐχή, εὐλογία καὶ χαρούμενη παρουσία τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ὡς καὶ πολλῶν Κληρικῶν 
μας, πραγματοποιήθηκε στὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης 
Εἰκονογραφίας» ἡ τρίτη καὶ τελευταία τῶν ἐφετινῶν Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀντικαρναβαλικῶν Ἐκδηλώσεων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ προσέλευσις πιστῶν ἀπὸ Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅμορες Μητροπόλεις, ἦταν ἀκόμη μεγαλύτερη 
ἀπὸ ὅ,τι στὶς προηγούμενες δύο Ἐκδηλώσεις, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο 
ἐπιστοποίησε τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος, ἀλλὰ καὶ τὴν 
σθεναρὴ ἀπόφασι τῶν Γνησί-
ων Ὀρθοδόξων νὰ εἰποῦν στὸ 
ἑξῆς ἕνα ἀποφασιστικὸ καὶ 
ἀμετάκλητὸ «ὄχι» στὸν Καρ-
νάβαλο καὶ τὴν «δυναστεία», 
τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ, εἰδικὰ στὰ 
παιδιὰ καὶ τὴν νεολαία μας.

* * *
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Ἡ Κατηχήτρια τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀχαρνῶν, διδα Ἑλένη Κουγιουμτζῆ, παρουσίασε μὲ ἄνεσι τὸ 
Πρόγραμμα τῆς βραδυᾶς 6 μ.μ. καὶ ἑξῆς.

● Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου μας «Ἁγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεή-
μων» κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη μὲ τὸν σύντομο χαιρε-
τισμό της, «ἄνοιξε» τὴς Ἐκδήλωσι. Εὐχήθηκε «νὰ περάσουμε 
ἀκόμη πιὸ ὄμορφα ἀπὸ τὶς δύο προηγούμενες 
Ἐκδηλώσεις, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλεια 
ὅλων μας!»...   

● Ἔπειτα, ὁ κος Φώτιος Ἀθανασόπουλος 
ἀνέγνωσε συγκινητικὸ κείμενο, γιὰ τὴν 
κατασκευὴ καὶ τὸ πέταγμα τοῦ χαρτα-
ετοῦ στὴν παλαιὰ Ἑλλάδα «τῆς ἐργασίας»...

● Στὴν συνέχεια, ἐκλήθησαν ὁ παλαίμα-
χος Ἁγιοκυπριανίτης κος Εὐτύχιος Φωκια-
νός, ὡς καὶ ἡ διδα Ἀναστασία Παπαδοπούλου, 
ἐπίσης Κατηχήτρια τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου Ἁγίας Παρα-
σκευῆς, προκειμένου νὰ παρουσιάσουν, ἀντίστοιχα, τὴν κα-
τασκευὴ χαρταετοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν βαθειὰ σημαντική του, 
ἐξ Ὀρθοδόξου ἐπόψεως. 

Τὰ παιδιά, μικρὰ καὶ μεγάλα, ὅπως ἦταν φυσικό, ἐντυπω-
σιάσθηκαν μὲ τὸν χαρταετὸ καὶ ἐξεδήλωσαν ἔντονα τὴν 
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ἐπιθυμία τους νὰ συμμετάσχουν στὴν κατα-
σκευή του ἄμεσα!

● Οἱ δύο θυγατέρες τοῦ κου Εὐτυχίου καὶ 
Κατηχήτριες, ἡ δίδα Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ καὶ 
ἡ κα Αἰκατερῖνα Κατῆ, παρέλαβαν τὴν σκυ-
τάλη καὶ παρουσίασαν τὴν «κυρα-Σαρακο-
στή», στὴν ὁποία ἀναφερόταν καὶ τὸ ὁμώ-
νυμο ποίημα, τὸ ὁποῖο ἀπήγγειλε μὲ χάρι ἡ 
μικρὴ Νικολέτα.

Ἡ ζυμωτὴ «κυρα-Σαρακοστὴ» προσεφέρθη κατόπιν στὸν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος δὲν ἔκρυψε τὴν 
χαρά του γιὰ τὸ ἔκτακτο αὐτὸ δῶρο. 

* * *
Στὴν χαρὰ τῆς βραδυᾶς συνέβαλαν τὰ παιδικὰ παιγνίδια 

«Μουσικὰ πιᾶτα» καὶ «Ἡ οὐρὰ τοῦ γαϊδάρου», τὰ ὁποῖα ἔπαι-
ξαν «μὲ ὅλη τους τὴν καρδιὰ» τὰ μικρότερα παιδιά, μὲ τὴν 
βοήθεια καὶ ὁδηγία τῶν Κατηχητριῶν τους.

● Διασκεδαστικὰ δὲ καὶ χαριτω-
μένα ἀνέκδοτα - «σκετσάκια»,
 παρουσίασαν τὰ παιδιὰ τοῦ ἐφη-
βικοῦ Τμήματος. 

Ἡ Χορωδία-Ὀρχήστρα ἐπί-
σης ἀπέδωσε ἀρκετὰ «ἀνέκδο-
τα» παιδικὰ τραγούδια, ὅπως 

τὸ «Γαϊδουρίτσα», τὸ «Οἱ Βάτραχοι» κ.ἄ., ἀλλὰ καὶ πολλὰ 
παραδοσιακὰ Δημοτικά-χορευτικά, ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς 
Πατρίδος μας, τὰ ὁποῖα ἔδωσαν ἀφορμὴ σὲ μικροὺς καὶ με-
γαλυτέρους νὰ ἀνοίξουν τὸν χορό. 

● Στὴν Τράπεζα, ὅλοι ἀνεξαιρέτως ἀπήλαυσαν, μὲ τὴν 
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βοήθεια καὶ τὴν θυσιαστικὴ ἀγά-
πη τῶν νοικοκυρῶν, οἱ ὁποῖες τὰ 
ἡτοίμασαν, ἀλλὰ καὶ τὰ παρέθε-
σαν μὲ πολλὴ ἀγάπη, τὰ «γαλα-
κτερά», ἐπίκαιρα γιὰ Κυριακὴ τῆς 
Τυρινῆς, ἐδέσματα.

* * *
Ἡ παρουσία τοῦ γνωστοῦ Ποντίου καλλιτέχνου κου Δη-

μητρίου Καρασαββίδη καὶ τοῦ νεαροῦ Βασιλείου Σεμερτζίδη 
μὲ τὴν λύρα του, ἐνθουσίασε τὴν πολυ-
άριθμη Ποντιακὴ ὁμάδα, ἡ ὁποία 
συνέχισε τὸν χορό, μὲ τὸ τραγού-
δι «Ἡ Μαρία, ἡ Παναγία» καὶ 
μὲ τὸν τρόπο, τὸν ὁποῖο εἶχε 
ὑποδείξει πρὸ ὁλίγου ἡ ἐπίσης 
Πόντια, εὐσεβὴς νεαρὰ Κατηχή-
τρια καὶ Παρουσιάστρια:
«Εἶναι χαρούμενοι, μὰ καὶ σεμνοὶ Χοροὶ τῆς Παράδοσής μας, 

τοὺς ὁποίους θὰ χορεύσουμε ὅλοι μαζί, μικροὶ καὶ μεγάλοι, 
ἀδελφωμένοι καὶ συγχωρεμένοι (Κυριακὴ τῆς Συγχωρήσεως 
σήμερα καὶ δὲν θὰ ἦταν πιστεύουμε καθόλου ἄτοπο στὸ τέλος 
τῆς βραδυᾶς, ἂν τὸ εὐλογήση ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 

μας, νὰ “βάλουμε μία μετάνοια” συλλο-
γικά, νὰ ἀλληλοσυγχωρεθοῦμε ἀπ᾿ 
τὴν καρδιά μας)...
...Ἂς μᾶς θυμίσουν, λοιπόν, οἱ χοροί 

μας τὸ Σούλι, τὸ Ζάλογγο, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς ἀνάλογους ἱστορικοὺς καὶ λεβέντι-

κους χοροὺς τῶν ἡρωικῶν Γυναικῶν τῆς μαρ-
τυρικῆς Πατρίδας μας καὶ τῶν 
ἐνδόξων Ἡρώων μας, πρὶν ἀπὸ 
τὶς μάχες, ποὺ σκοπὸ εἶχαν νὰ το-
νώσουν τὸ δικό τους ἀνδρεῖο φρό-
νημα καὶ νὰ καταβάλουν ἐκεῖνο 
τῶν ἀντιπάλων τους, πρᾶγμα τὸ 
ὁποῖο συνήθως γινόταν καὶ ἐκέρ-
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διζαν τὶς μάχες... Ἂς εὐχηθοῦμε, 
ἔτσι νὰ γίνει καὶ μὲ τὴν πνευμα-
τικὴ μάχη, τὴν ὁποία ἀρχίζουμε 
ἀπὸ αὔριο. Ἂς ἀνανεώσουμε στὴν 
μνήμη μας τὶς Ἀλησμόνητες Πα-
τρίδες μας, τὴν Ρούμελη καὶ τὸν 
Μωριᾶ μας, τὴν Βόρεια Ἑλλάδα 

μας καὶ τὰ νησιά μας, τὸν ἔνδοξο Πόντο καὶ τὴν ἀδικοχαμένη 
Μικρασία μας. Ἂς χαροῦμε, σὰν παιδιά, χορεύοντας ...καὶ ἂς 
κλαύσουμε μαζί, ὅπως ἁρμόζει σὲ Χριστιανοὺς Ὀρθόδοξους, 
ποὺ γνωρίζουν νὰ συνταιριάζουν ἁρμονικά, μὲ τὴν Χάρη τοῦ 
Χριστοῦ μας καὶ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, τὰ πιὸ ἀντίθε-
τα πράγματα: τὸ γέλοιο μὲ τὸ δάκρυ,τὸ γλυκὸ μὲ τὸ πικρό, τὴν 
πτώση μὲ τὴν ἀνάσταση, τὸν θάνατο 
μὲ τὴν ζωή!...».

* * *
Μετὰ τὴν εὐλόγησι τῶν πε-

ρισσευμάτων τῆς Τραπέζης 
καὶ τὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη...», ὁ σύν-
τομος Ἐπίλογος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας, ὁ ὁποῖος δὲν ἀπέκρυψε τὴν χαρὰ 
καὶ ἱκανοποίησί του, γιὰ τὴν ὅλη ἐφετινὴ προσπάθεια τῶν 
«Ἀντι-καρναβαλικῶν» Ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, 
ἡ ὁποία ἤδη καθιερώνεται καὶ ἀποφέρει πλούσιους πνευμα-
τικοὺς καρπούς, ὡλοκληρώθηκε μὲ τὴν καθιερωμένη γιὰ τὴν 
ἡμέρα μετάνοια, συλλογικά.

Στὴν ἔξοδο, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας ἐμοίρασε, ὅπως 
πάντοτε, πλούσιες πατρικὲς εὐχὲς καὶ πνευματικὲς εὐλο-
γίες, οἱ ὁποῖες εἴθε νὰ μᾶς ἐνισχύουν στὴν ὡραία Περίοδο 

τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
στὸ Μεγάλο Ταξίδι αὐτό, μὲ τὴν 
πικρὴ καὶ πολυθρήνητη ἀνά-
μνησι τῆς Ἐξόδου μας ἀπὸ τὸν 
Παράδεισο, στὴν ἀρχή του, ἀλλὰ 
καὶ τὸ φωτεινὸ καὶ ἔνδοξο τέλος 
του: τὴν πολυπόθητη εἴσοδό μας 



6

καὶ πάλι σὲ Αὐτόν, διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ, ᾯ ἡ δόξα καὶ ἡ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ἀμήν!

† Γ.῾Ι.Μ.


