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 Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα



«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α´»
Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν εὐλογία 
τῶν Ἀναπληρωτῶν αὐτοῦ Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Κυπριανοῦ καὶ 
Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας μας, τῆς Ἀναλήψεως, 
Αἰδεσιμωτάτου π. Ἀγγέλου Μουρλᾶ, πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 15/28 
Μαρτίου 2009, (5-8.30 μ.μ.) ἡ πρώτη «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις» Πατρῶν, στὸ 
πλαίσιο τῶν Μαθημάτων γιὰ τὸν χειρισμὸ τοῦ σχεδίου, τοῦ φωτὸς καὶ 
τοῦ χρώματος στὴν Ἁγιογραφία, τὰ ὁποῖα διοργανώνει καὶ παραδίδει τὸ 
Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς 
Ἀττικῆς. 

Ἡ «Σύναξις» ἔγινε στὸ παρακείμενο ζεστὸ καὶ φιλόξενο «Ἀρχονταρίκι» 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
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Τὰ Μαθήματα, ὡς γνωστόν, ἄρχισαν πρὸ τριμήνου μὲ σημαντικὴ 
συμμετοχὴ Μαθητῶν ἀπὸ τὴν Πάτρα (15% τοῦ συνόλου τῶν Μαθητῶν).

Αὐτὸ βεβαίως ὀφείλεται κυρίως στὴν σημαντικὴ πνευματικὴ καθο-
δήγησι τῶν Πατρινῶν ἀδελφῶν μας ἀπὸ τὸν λίαν ἀγαπητὸ σὲ ὅλους 
Πατέρα Ἄγγελο, ὁ ὁποῖος, γνήσιος υἱὸς τοῦ ἀσθενοῦντος Ἱεραποστόλου 
πνευματικοῦ μας Πατρός,  ἐξ ἀρχῆς κατενόησε τὴν ἱεραποστολικὴ διά-
στασι τοῦ ἐγχειρήματος καὶ συμβάλλει τὰ μέγιστα γιὰ τὴν πραγμάτωσί 
του μὲ κάθε ἐφικτὸ τρόπο, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ἔνδειξις τοῦ μεγάλου ἐνδιαφέροντός του ἦταν ἡ θυσία, στὴν ὁποία 
ὑποβλήθηκε γιὰ νὰ παρευρεθῆ στὴν «Σύναξι». Χρειάσθηκε ἀμέσως μετὰ 
τὴν πρωινὴ θεία Λειτουργία, τὴν ὁποία ἐτέλεσε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Ἰσαύρου, στὴν Κέρκυρα, νὰ ταξιδεύση, ὥστε νὰ ἐπιστρέψη ἐγκαίρως στὴν 
Πάτρα, προκειμένου νὰ “βάλλη Εὐλογητός” στὴν «Σύναξι»!

Μαζί του δὲ ἔφερε καὶ δύο νέες αἰτήσεις, ἀπὸ ἐνδιαφερομένους γιὰ τὰ 
Μαθήματα στὴν Ἠγουμενίτσα.

* * *
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Τὸ πρόγραμμα τῆς «Συνάξεως» ἄνοιξε προσευχητικῶς μὲ τὰ  
γνωστὰ τέσσαρα Εἰκονολογικὰ τροπάρια, «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα Σου…», 
«Τὴν θείαν Εἰκόνα Σου…», «Ἀκέστωρ σοφώτατος Ἱερομύστα Λουκᾶ, 
ζωγράφος πανάριστος…» καὶ «Δωρεῶν τῶν ἐνθέων…». Ἐψάλη δὲ ἀπὸ 
ὅλους καὶ τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς Πεντηκοστῆς «Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν…», κατὰ τὴν καλὴ συνήθεια, τὴν ὁποία μᾶς ἔχει παραδώσει ὁ 
Σεβασμιώτατος πνευματικός μας Πατέρας καὶ Διδάσκαλος κ. Κυπριανός.

Στὴν συνέχεια ἡ προβολὴ, 
μὲ θέμα «Τὸ Παραδεισένιο 
Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας, 
Μέρος Α΄», ἔδωσε τὴν εὐκαιρία 
στοὺς νέους Μαθητές, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς ὑπολοίπους Εἰκονοφίλους, 
ἐφ’ ὅσον ἡ «Σύναξις» ἦταν ἀνοι-
κτὴ γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο,

α) νὰ γνωρίσουν καὶ 
αὐτὴν τὴν δραστηριότητα τοῦ 
Πνευματικοῦ μας Πατέρα, τοῦ 
πρώτου Ἁγιογράφου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς μας, καὶ τοῦ Ἁγιογρα-
φείου ποὺ ἵδρυσε, καὶ

β) νὰ γνωρίσουν, τὸ πνευμα-
τικὸ “κλῖμα” νήψεως καὶ προσευ-
χῆς, μέσα στὸ ὁποῖο ὀφείλουν νὰ
ἁγιογραφοῦνται οἱ Ἱερὲς Εἰκόνες στὰ Ὀρθόδοξα Μοναστήρια, ἀλλὰ καὶ 
γενικώτερα στὰ Ὀρθόδοξα Ἁγιογραφεῖα.

* * *
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Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ προγράμματος, παρακολουθήσαμε ἐπὶ τῆς 
ὀθόνης τὸν σεβαστὸ καὶ ἀγαπητό, ἐπὶ 20ετίαν, Διδάσκαλο τῶν Ἁγιογράφων 
τῆς Μονῆς μας κ. Φίλιππο Μαρκόπουλο, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐξέπληξε στὴν 
«Σύναξι» τῶν Ἀθηνῶν, πρὸ μηνός, μὲ τὴν εὐχέρεια, ἁπλότητα καὶ 
συνάμα βαθύτητα τοῦ λόγου του καὶ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία σὲ ὅλους τοὺς 
παρευρισκομένους νὰ θαυμάσουν τὴν παιδικὴ ἁπλότητα καὶ συγχρόνως 
τὴν βαθειὰ πνευματικὴ σοφία τῶν ζωγραφικῶν τρόπων τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἁγιογραφίας.
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Εἶναι σημαντικὲς οἱ θέσεις τοῦ Διδασκάλου μας γιὰ τὴν θέσι τοῦ 
Ἁγιογράφου στὴν Ἐκκλησία, θέσι ἁπλοῦ διακονητοῦ σὲ ἕνα εἰδικὸ πόστο, 
χωρὶς κάποια ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ ἀξία σὲ σχέσι μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον 
πιστό, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἄμεση ἐξάρτησι καὶ σύνδεσι τῆς τεχνοτροπίας τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἁγιογραφίας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγιογράφου μὲ 
τὴν ζωὴ καὶ τὴν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.

* * *

Ἡ παρουσίασις, μετὰ τὴν προβολὴ, ἐπὶ πίνακος παραδειγμάτων γιὰ 
τὸν χειρισμὸ τῶν χρωμάτων καὶ τὴν ἐμπέδωσι ὅσων ἐδίδαξε ὁ Διδάσκαλός 
μας, αὔξησε τὸ γενικὸ ἐνδιαφέρον, ἑνῶ ἡ ζωντανὴ συμμετοχὴ τῶν Μαθη-
τῶν διήγειρε στὸ ἔπακρον τὸν ἐνθουσιασμό τους γιὰ τὶς νέες γνώσεις, ποὺ 
μὲ τόσο ἁπλό, ἀλλὰ ταυτόχρονα δυναμικὸ τρόπο ἀποκτοῦσαν.
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Οἱ ἐρωτήσεις ποὺ ἐτέθησαν ἀπὸ τοὺς Μαθητές, μικροὺς καὶ μεγάλους, 
ἀπαντήθηκαν, ὅσο αὐτὸ ἦταν δυνατὸν μέσα στὸν περιωρισμένο χρόνο 
ποὺ διετίθετο, μὲ σκοπὸ νὰ βοηθηθοῦν ὅλοι στὴν κατανόησι τοῦ τρόπου 
χειρισμοῦ τοῦ χρώματος, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἔκφρασι τῆς θεολογίας 
τῆς Ἐκκλησίας (χρῆσις τριῶν μόνο βασικῶν χρωμάτων γιὰ τὴν δημιουρ-
γία ὁποιουδήποτε ἄλλου χρώματος, τριῶν ἐπιπέδων καὶ δύο γραμμῶν γιὰ 
τὴν ἁγιογράφησι κάθε στοιχείου Εἰκόνος κλπ).

* * *
Ἡ «Σύναξις» ἔκλεισε μὲ τὴν προσφορὰ τοῦ φωτογραφικοῦ 

Λευκώματος τῆς Μονῆς μας, ὡς ἀναμνηστικοῦ δώρου, σὲ ὅλους τοὺς 
παρευρισκομένους καὶ τὴν καταληκτήριο προσευχή ἀπὸ τὸν π. Ἄγγελο 
«Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν…».

Στὴν ἔξοδο ἅπαντες κεράστηκαν γλύκυσμα καὶ ἀναψυκτικό, τὰ 
ὁποῖα προσέφεραν εὐγενῶς οἱ ἐκ τῆς Πάτρας πνευματικὲς ἀδελφὲς 
καὶ Μαθήτριες τοῦ προγράμματος. Μοιράστηκαν ἐπίσης σὲ ὅλους, 
ἐκτυπωμένες ἀπὸ τὴν Μονή μας, Εἰκόνες τοῦ προστάτου τῶν Ἁγιογράφων 
Ἀποστόλου Λουκᾶ, ἁγιογραφοῦντος τὴν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος (ὡς 
ἐνθυμίου τῆς πρώτης  «Ἁγιογραφικῆς Συνάξεως»), ἐπίσης τῆς πρώ-
της Εἰκόνος, τὴν ὁποία ἁγιογράφησε ὁ Σεβασμιώτατος Πατέρας μας
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(τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας), τοῦ προστάτου τῶν Μαθημάτων μας 
Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς καὶ τῆς Δευτέρας τοῦ Κυρίου Παρουσίας.

è
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Οἱ Μαθητὲς ἐφωδιάστηκαν ἐπὶ πλέον μὲ χρήσιμο πίνακα, ὅπου 
ἀναγράφονται τὰ «Ἀπαραίτητα» γιὰ τὴν ἔναρξι ἁγιογραφήσεως Εἰκόνος.

Ἡ χαρὰ ὅλων ἦταν ἐμφανής, ἡ ὠφέλεια μεγάλη καὶ ἀναμφισβήτητη, 
παρ’ ὅλες τὶς ἐπίσης ἐμφανεῖς ἀτέλειες μιᾶς πρώτης τέτοιας προσπάθειας, 
καὶ ἡ ἐλπίδα καὶ προσδοκία γιὰ συνέχεια μεγάλη, ἂν ὁ Θεὸς εὐλογήση, 
ἀφοῦ ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ καὶ κύριος ἐμπνευστὴς καὶ συντελεστὴς τῆς 
«Συνάξεως»  π. Ἄγγελος ἐξέφρασε τὴν ἔνθερμη ἐπιθυμία του γι’ αὐτό.

Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν, τῷ δωρουμένῳ ἡμῖν τὰ πάντα,
πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,

εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!  

                                                                                        + Μ. Γ.
                                                                                     23.3/4.4.2009


