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ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ

ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς

●

Ἐκτυπώσεις “Βιβλιοτεχνία”
Ζωοδόχου Πηγῆς 52Α

Ἀθήνα
τηλ. 2103801844

●

Μελέτες - Κατασκευὲς “ΤΕΧΝΙΜΑ Α.Ε.”
Γιακουμῆ 10 , Μάνδρα Ἀττικῆς

τηλ. 2105559777-9

●

Εἰκονολογικὸ  Ἱστολόγιο

http://agiografikesmeletes.blogspot.gr/

Ἐπικοινωνία: agiografikesmeletes@yahoo.com
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Διοργάνωση - Συντονισμός:
Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν

«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου Φυλῆς

#

Ἔκθεση
Ὀρθόδοξης  ̔ Αγιογραφίας

Ά

«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα:
Τὸ Κολιμπρὶ

καὶ ἡ Εὐθύνη μας»
24η Νοεμβρίου 2012 - 2α Ἰανουαρίου 2013

Ὠδεῖο Φυλῆς ●  Ἄνω Λιόσια
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

• Ἕδρα: Φυλὴ Ἀττικῆς
• Διεύθ. Ἀλληλογραφίας καὶ Γραφείων: Λεωφ. Φυλῆς 47 (Φυλή), 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

• Τηλέφ.: 6946785335, 6976429947, 2102412162 • e-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr
• Ἱστοσελ.: www.agiosfilaretos.gr

Εἴμαστε ἕνας Γυναικεῖος Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος, ὁ ὁποῖος δραστηριοποιεῖται ἀπὸ τὸ 2004 στὴν εὑρύτερη 
περιοχὴ τῶν Ἀθηνῶν, καθὼς καὶ ἄλλων περιοχῶν τῆς Χώρας μας, προσφέροντας συμπαράσταση καὶ βοήθεια, 
ἠθικὴ καὶ ὑλική, σὲ Συνανθρώπους - Ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη.

Βοηθοῦμε ἄπορες οἰκογένειες, περίπου ἑκατὸ στὸν ἀριθμό, ἐνισχύοντάς τες μὲ τρόφιμα καὶ οἰκονομικὰ βοη-
θήματα, ἐνῶ συμβάλλουμε στὴν πληρωμὴ τῶν ἐνοικίων, διαφόρων λογαριασμῶν καὶ δανείων τους.

Προσφέρουμε ὑποτροφίες σὲ ἄπορους φοιτητές, στηρίζουμε ἀσθενεῖς στὰ έξοδα νοσηλείας καὶ χειρουρ-
γείων τους, ἐπισκεπτόμαστε Νοσοκομεῖα καὶ Ἱδρύματα, καθὼς καὶ διάφορες Φυλακὲς τῆς Χώρας μας προσφέ-
ροντας δέματα μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Ἐπίσης, ἔχουμε ἀναπτύξει συνεργασία καὶ μὲ ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Συλλόγους καὶ Μὴ Κυβερνη-τικὲς 
Ὀργανώσεις, ὅπως ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, τὸν ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, τὸν ΘΕΟΦΙΛΟ, τὸν ΟΝΗΣΙΜΟ, τὴν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τὸν 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, τὸν ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, τοὺς ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ κ.ἄ., συμβάλλοντας ὅσο εἶναι δυνατὸν στὶς προσπάθειές τους.

Στὸ πλαίσιο αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν μας καὶ προκειμένου νὰ ἐνισχύσουμε τὴν Κοινωνικὴ Διακονία μας, 
στὴν κρίσιμη μάλιστα αὐτὴ καμπὴ τῆς Πατρίδας μας, ὀργανώσαμε αὐτὴν τὴν Ἔκθεση Ἁγιογραφίας, ὅπου 
ἀρκετοὶ καταξιωμένοι Ἁγιογράφοι ἐκθέτουν, ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ἐκ μέρους τους, τὰ ἔργα τους, γιὰ τὴν ἐνίσχυ-
ση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Συλλόγου μας.

Ἀφετηρία τῆς προσπάθειας αὐτῆς εἶναι τὰ ἑξῆς σοφὰ λόγια ποὺ ἔχουμε ἀκούσει πολλὲς φορὲς τὸν τε-
λευταῖο καιρό:

«Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ εἴμαστε ἐγωκεντρικοί, κλεισμένοι στὸν ἑαυτό μας καὶ στὴν φυλακὴ τῆς 
αὐτάρκειάς μας. Ὁφείλουμε νὰ ῾̔ ἀνοιγόμαστε᾽̓  συνεχῶς πρὸς τοὺς ἄλλους, τοὺς ῾̔ πλησίον᾽̓  
μας ἀγαπητικῶς, ἐνεργοποιώντας ὁ καθένας στὸ ἔπακρο τὸ χάρισμα ἢ καὶ τὰ χαρίσματα, τὰ 
ὁποῖα τοῦ δώρισε ὁ Μεγαλόδωρος Κύριός μας, ὄχι γιὰ νὰ τὰ οἰκειοποιηθεῖ, τουτέστιν νὰ τὰ 
θάψει, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ καλλιεργήσει, μέσῳ τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀγάπης καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο 
νὰ τὰ πολλαπλασιάσει».

Ἐπίσης ἡ συγκλονιστικὰ δυνατὴ παραίνεση:
«Ἄς ἐξορκίσουμε τὴν μεμψιμοιρία, τὴν ἀρνητικὴ ψυχολογία καὶ τὴν μοιρολατρικὴ στάσι!
Ἡ κρίσις, ἡ ὁποιαδήποτε κρίσις, ἀποτελεῖ ἱστορικὴ εὐκαιρία γιὰ μία βαθμιαία, ἀλλὰ ριζικὴ 

ἀλλαγὴ σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Ἄς ξαναγίνουμε δημιουργικοί!
Ἄς μὴν ἐπιτρέψουμε στὴν πολυεπίπεδη καὶ πολύμορφη κρίσι

νὰ μᾶς ἐξουθενώση καὶ συντρίψη!»...
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Ἡ λογικὴ τοῦ κολιμπρὶ
«Κάνω ἐκεῖνο ποὺ μοῦ ἀναλογεῖ...»

Κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς πυρκαϊᾶς στὸ δάσος, ὅπως λέει 
ἕνα Ἀφρικανικὸ παραμύθι, ὅλα τὰ ζῶα ἔτρεχαν νὰ ξεφύγουν 
ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς φωτιᾶς, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα μικρὸ κολιμπρί.

Αὐτὸ πῆρε μία σταγόνα νερὸ μὲ τὸ ράμφος του καὶ μὲ 
κίνδυνο τῆς ζωῆς του, τὴν ἔρριξε στὴν φωτιά!

«Εἶσαι τρελλό, δὲν μπορεῖς νὰ σταματήσης τὴν πυρ-
καϊά», τοῦ λέει κάποιο ζῶο ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ ἔτρεχαν πανι-
κόβλητα νὰ σωθοῦν.

«Τὸ ξέρω», ἀπαντᾶ τὸ κολιμπρί, «ὅμως κάνω ἐκεῖνο 
ποὺ μοῦ ἀναλογεῖ»...

* * *
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Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος α΄.  Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης Σὺ προΐστασαι πρόμαχος
καὶ τερατουργὸς ἐξαισίων τῇ ἐκ Προύσσης Εἰκόνι Σου,

Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, καὶ γὰρ φωτίζεις ἐν τάχει τοὺς τυφλούς,
δεινούς τε ἀπελαύνεις δαίμονας, καὶ παραλύτους δὲ συσφίγγεις Ἀγαθή·

κρημνῶν τε σῴζεις, καὶ πάσης βλάβης τοὺς Σοὶ προστρέχοντας·
δόξα τῷ Σῷ ἀσπόρῳ τοκετῷ, δόξα τῷ Σὲ θαυμαστώσαντι,

δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ Σοῦ 
τοιαῦτα τέρατα.
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Δημοτικὸ Ὠδεῖο Φυλῆς
Στὶς δύο μεγάλες Αἴθουσές του, οἱ ὁποῖες παραχωρήθηκαν

ἀπό τὸν Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς δωρεάν,
φιλοξενεῖται ἡ  Ἔκθεση. 
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Παναγία «Ἡ Ἐλπὶς τῶν Ἀπελπισμένων»
Μία ἀπὸ τὶς Εἰκόνες τῆς  Ἔκθεσης.

Ὑποδέχεται ὡς Οἰκοδέσποινα τοὺς ἐπισκέπτες,
καὶ δέχεται τὴν τιμὴ καὶ προσκύνησή τους, ἐμπνεόντας  Ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον.

 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄

«ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ:
ΤΟ ΚΟΛΙΜΠΡΙ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ»

(24 Νοεμβρίου 2012 - 2 Ιανουαρίου 2013)
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«Κολιμπρὶ»- Ἐθελοντὲς τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου»
στὴν Γραμματεία τῆς  Ἔκθεσης, ἐξυπηρετοῦν μὲ χαρὰ καὶ καλὴ διάθεση. 

Αἴθουσα  Ἔκθεσης Α΄
στὸ ἰσόγειο τοῦ κτιρίου.
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Τελετὴ  Ἁγιασμοῦ  Ἐγκαινίων τῆς  Ἔκθεσης
στὴν εὑρύχωρη Αἴθουσα Β΄, στὸν 1ο ὄροφο.
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 Τὸν Ἁγιασμὸ ἐτέλεσε
ὁ +Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος  Ὠρεῶν κ. Κυπριανός,

Ὰναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς  Ἱερᾶς Συνόδου τῶν  Ἐνισταμένων.
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Στὴν κατάμεστη Αἴθουσα
κλιμάκιο τῆς Χορωδίας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ»

«ἔτερψε τὰς ἀκοὰς» τῶν παρευρεθέντων
μὲ ἁρμόδιους γιὰ τὴν περίσταση ἐκκλησιαστικούς ὕμνους. 
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Χαιρετισμὸς καὶ λόγος «Οἰκοδομῆς καὶ Παραμυθίας»
ἀπὸ τὸν +Θεοφιλέστατο Ὠρεών κ. Κυπριανό.

«Καὶ ὅμως... Ὑπάρχει  Ἐλπίδα ὅσο ὑπάρχει ἡ Ὡραιότης καὶ ἡ Ὀμορφιά,
ὡς ἐπιτεύγματα μάλιστα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καὶ τῆς Ἀγαθοποιΐας...»

Χαιρετισμὸς κ. Εἰρήνης Ἀρχοντούλη
Προέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ  Ἐλεήμων».

)



14

Χαιρετισμὸς κ. Δημητρίου Μπουραΐμη 
Δημάρχου τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου Φυλῆς.

«...Οἱ Εἰκόνες δὲν εἶναι ἁπλῶς καλλιτεχνήματα,
ἀλλά πρωτίστως πνευματικὲς δημιουργίες τῆς Παράδοσής μας...»
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Κλείσιμο τοῦ Προγράμματος τῶν  Ἐγκαινίων
Θαυμάσια κλασσικὴ μουσική,  σὲ ἄριστη ἀπόδοση ἀπό ἐκλεκτούς μουσικοὺς

τοῦ  Ὠδείου Φυλῆς.
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Εὐλογίες καὶ Δῶρα

Ὁ Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»
δώρησε τὴν Ἱερὴ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ  Ἐλεήμονος στὸν +Θεοφ. κ. Κυπριανό

καὶ τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου στὸν Δήμαρχο Φυλῆς κ. Δημ. Μπουραΐμη...
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Εὐλογίες-Δῶρα δόθηκαν ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου
σὲ συντελεστὲς τῆς ὀργάνωσης τῆς  Ἔκθεσης καὶ χορηγούς.

Στὴν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἕλλη Κατσανοῦ καὶ τὸν Δημοτικὸ Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Δρόλια.
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Στὴν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἰωάννα Σπυρίδωνος - Πίνη καὶ στὸν ὑπεύθυνο τοῦ Εἰκονολογικοῦ  Ἱστολογίου
http://agiografikesmeletes.blogspot.gr/ κ. Ἐμμανουὴλ Παρασύρη
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Τὸ κέρασμα
παρατέθηκε στὴν φιλόξενη Αἴθουσα  Ἔκθεσης Α΄,

ἡ ὁποία σύντομα, παρ’ ὅλη τὴν εὐρυχωρία της, ἀποδείχθηκε πολὺ μικρὴ...
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Εἰκονολογικὲς συζητήσεις καὶ ἀνταλλαγὲς ἀπόψεων
μὲ ἐγκαρδιότητα καὶ χαρά...
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Περιήγηση στὸν θαυμαστὸ κόσμο τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων
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Σὲ εἰδική Αἴθουσα θὰ προβάλλωνται καθημερινῶς
Εἰκονολογικὲς Εἰσηγήσεις καὶ Μαθήματα Ἁγιογραφίας, ἀλλά καὶ video φιλανθρωπικοῦ περιεχομένου.

 Ὁ Κατάλογος τῆς Ἔκθεσης,
μὲ ὅλα τὰ  Ἔργα καὶ τὰ Βιογραφικὰ τῶν συμμετεχόντων Ἁγιογράφων.
Ἕνα πολύτιμο «συλλεκτικὸ» βοήθημα,  γιὰ ὅλους τοὺς Εἰκονόφιλους.    
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 Ἡ  Ἔκθεση ἐνέπνευσε,
γιὰ ἐπὶ τόπου ἐργασία σχεδίου, δίπλα στὸ «Βιβλίο σχολίων γιὰ τὴν  Ἔκθεση»

καὶ γιὰ πολλὲς ἐγγραφές στὰ δωρεὰν Μαθήματα, τὰ ὁποῖα ἀρχίζουν
τὴν προσεχῆ Τετάρτη 28 Νοεμ., 8-10μ.μ.,...

 ...ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ πλέον σημαντικὸ ζητούμενο:
Ἀγορὲς Εἰκόνων, ἀλλά καὶ ἄλλων εἰδῶν (βιβλίων, καταλόγων, CD’s κλπ.), ὥστε τὰ  ἔσοδα

νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπό τὸν Σύλλογο γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ποικιλοτρόπως πασχόντων ἀπό τὴν κρίση.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ +ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΩΡΕΩΝ

κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου 

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

«Ἡ Ὡραιότης τῆς Εἰκόνος καὶ ἡ Ὀμορφιὰ τοῦ Ἀδελφοῦ»

Ἡ εὔλογος ἀνησυχία μας γιὰ τὶς ποικίλες σύγχρονες κρίσεις πολὺ σύντομα μετατράπηκε σὲ μία δημιουργικὴ 
συνειδητοποίησι, ὅτι τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἀποτροπὴ τοῦ ἐκβαρβαρισμοῦ, δηλαδὴ ἡ ταπεινὴ καὶ ἀνακαινιστικὴ 
βίωσις τοῦ Μυστηρίου τῆς Ὡραιότητος καὶ τῆς Ὀμορφιᾶς, ὅπως Αὐτὴ μᾶς ἀποκαλύπτεται μέσῳ τῆς Εἰκόνος καὶ 
τοῦ Ἀδελφοῦ μας.

Ἡ κουλτούρα μας, ἀργὰ καὶ σταθερά, μᾶς ὁδηγεῖ ὅλο καὶ περισσότερο σὲ μία νέα βαρβαρότητα, σὲ ἕναν 
ἀποτρόπαιο «ἐγκλεισμὸ» μέσα στὸν χῶρο τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ, στὸ μὴ ὑπάρχειν ἐν Θεῷ· εἶναι ὁ γνωστὸς 
χῶρος τῆς αὐτο-κόλασης ποὺ ἔχουν ἐπιλέξει οἱ ἐκπεσόντες ἄγγελοι...

Στὸν χῶρο αὐτὸ δὲν ὑπάρχει Ὡραιότης, Πρόσωπο, Κοινωνία, Ἀγάπη, Ἐλευθερία.
Καὶ ὅμως... Ὑπάρχει Ἐλπίδα ὅσο ὑπάρχει ἡ Ὡραιότης καὶ ἡ  Ὀμορφιά, ὡς ἐπιτεύγματα μάλιστα τῆς ἐκκλησιαστικῆς 

Τέχνης καὶ τῆς Ἀγαθοποιΐας, τὰ Ὁποῖα μᾶς ἀποκαλύπτουν τὴν ὀντολογικὴ Ὡραιότητα τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῆς 
Δημιουργίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἔχει ἀποκαλυφθῆ ὡς Κοινωνία Ἀγάπης καὶ Ἐλευθερίας, ὡς ἀλλη-
λοπεριχώρησις τριῶν Θείων Προσώπων.

Ὡραιότης, Πρόσωπο, Κοινωνία, Ἀγάπη, Ἐλευθερία...
Σὲ ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα μᾶς καταξιώνουν ὡς ἀνθρώπους καὶ νοηματοδοτοῦν τὴν ζωή, μᾶς μυσταγωγεῖ καὶ ἡ 

Εἰκόνα, ἡ διὰ τοῦ χρυσοῦ καὶ τῶν χρωμάτων Θεολογία τῆς Ὀρθοδοξίας μέσα στὸ Φῶς τῆς Βασιλείας, ἀλλὰ 
καὶ ἡ Ἀγαθοποιΐα, ἡ διὰ τῆς Εὐσπλαγχνίας καὶ Φιλανθρωπίας ὄντως Θεολογία μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Διὰ τῆς Εἰκόνος, ἡ ὕλη λαμβάνει βασιλικὴ ἀξιοπρέπεια, ἀστράφτει μέσα στὴν ἄρρητη φωτοχυσία τῆς Ἁγίας 
Τριάδος, ἐπανευρίσκει τὸν λόγο τῆς ὑπάρξεώς της, διακονεῖ τὴν ἐπάνοδο τῆς Δημιουργίας στὸ ἀρχαῖον κάλλος.

Διὰ τῆς Ἀγαθοποιΐας, ὁ Ἀδελφός μας παροντοποιεῖ τὸν Θεό, ἀνακαλύπτει ἐκ νέου τὴν θεοείδιά του, γίνεται 
ὁδὸς θεογνωσίας, συνάπτει τὴν Δημιουργία μὲ τὸν Δημιουργό. 

Ἡ  Ὡραιότης τῆς Εἰκόνος καὶ ἡ Ὀμορφιὰ τοῦ Ἀδελφοῦ μᾶς εἶναι σήμερα ἀναγκαῖα ὅσο ποτὲ ἄλλοτε: καθὼς 
ἱστάμεθα ὡς Πρόσωπα ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἀδελφοῦ μὲ δέος καὶ αὐτομεμψία, συμμετέχουμε στὴν 
Ὡραιότητα καὶ τὴν Ὀμορφιά Τους, αἰσθανόμεθα ἐλεύθεροι μέσα στὸν χῶρο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, ὅπου 
συναντᾶται ἐν Ἀγάπῃ ἀλληλο-διεισδυτικὰ τὸ Παρὸν καὶ Μέλλον, ἡ Ἱστορία καὶ τὰ  Ἔσχατα.

Σήμερα, ὡς ἐλάχιστη προσπάθεια τὸ κατὰ δύναμιν, γιὰ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸν θανάσιμο κίνδυνο τῆς 
ὁριστικῆς ἐπικρατήσεως τῆς βαρβαρότητος, ἐνεργοποιούμεθα ποιμαντικά, ὥστε νὰ πραγματοποιηθῆ σὺν Θεῷ 
ἡ συνάντησις τῆς Ὡραιότητος τῆς Εἰκόνος μὲ τὴν Ὀμορφιὰ τοῦ Ἀδελφοῦ, μέσα στὰ ὅρια τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἐμπειρίας.

Καρπὸς τοῦ Ὁράματος αὐτοῦ εἶναι ἡ Μεγάλη Ἔκθεσις Ἁγιογραφίας, προκειμένου νὰ ἐνισχυθῆ τὸ προνοιακὸ 
κοινωνικό μας ἔργο.

Εὐχαριστῶ θερμὰ τοὺς κύριους συντελεστὲς τῆς προσπάθειας αὐτῆς, ἤγουν τὸν Σύλλογο «Ἅγιος Φιλάρε-
τος» καὶ τὸ Ἐργαστήριο Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς. Ἐπίσης, ἐκφράζω 
τὴν εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸν ἀξιότιμο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μπουραΐμη καὶ τοὺς συνεργάτες του, 
διότι ἔθεσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ νέου Καλλικρατικοῦ Δήμου Φυλῆς τὴν  Ἔκθεσί μας.

      

               16η Ὀκτωβρίου 2012
+ Ἁγίου Λογγίνου τοῦ Ἑκαντοντάρχου

Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος
   ὁ Ὠρεῶν Κυπριανὸς
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ»
κ. Εἰρήνης Ἀρχοντούλη

«Μικρὲς σταλαγματιὲς ΑΓΑΠΗΣ, λεπτές, φωτεινὲς πινελιὲς ΕΛΠΙΔΑΣ»
Μὲ αὐτὸ τὸ ὅραμα ξεκινήσαμε ἕνα πράγματι τολμηρὸ γιὰ τὶς ἡμέρες μας ἐγχείρημα: τὴν πραγματοποίηση 

τῆς Α΄  Ἔκθεσης Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας, μὲ τίτλο «Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα: Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας».
Ἀλήθεια πόση Ἐλπίδα μπορεῖ νὰ δώσει σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη Εἰκόνα στὶς πονεμένες καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων!...
Ἡ Ὀρθόδοξη Εἰκόνα, ἡ ὁποία μᾶς δίνει τὴν δύναμη νὰ συνομιλοῦμε μὲ τὸν Θεό, τὴν Παναγία καὶ ὅλους 

τοὺς Ἁγίους. Κι ὅταν οἱ πόνοι γίνονται θαρρεῖς ἀβάσταχτοι, νὰ προσμένουμε μὲ Ἐλπίδα καὶ Πίστη σταθερὴ τὸ 
Θαῦμα, ποὺ θὰ μᾶς ἑνώσει μαζί Τους.

Ἡ Πατρίδα μας σήμερα ζεῖ δύσκολες στιγμές. Ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη φλέγεται. Φλέγεται ἀπὸ μία πρωτόγνωρη 
οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία ἔχει ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους σὲ πρωτοφανῆ ἀπόγνωση καὶ σὲ ἀκραῖες ἀντιδράσεις. 
Σήμερα ὑπάρχει τόσος πόνος γύρω μας, ὥστε νοιώθουμε ὅτι ἀναβιώνουν τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ μας στὸ 
Πρόσωπο τῶν πονεμένων συνανθρώπων μας.

Κι ἐμεῖς καλούμαστε νὰ εἴμαστε ἐκεῖ, νὰ μοιραστοῦμε τὰ πάθη καὶ τὸν πόνο τους. Νὰ τοὺς ἀνακουφίσουμε 
καὶ μ’ ἕνα γλυκὸ χαμόγελο, ἕνα ζεστὸ ἄγγιγμα, νὰ κάνουμε τοὺς ἀνεπιθύμητους, τοὺς ἄστεγους, τοὺς 
τρομοκρατημένους, τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ζοῦν στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς, χωρὶς Ἀγάπη, νὰ νοιώσουν σημαντικοί, 
χρήσιμοι, ἀπαραίτητοι, ΑΔΕΛΦΙΑ μας.

Στὴν προοπτικὴ λοιπὸν τῆς πραγματοποίησης τῶν Φιλανθρωπικῶν μας ὁραμάτων, σὲ μιὰ τόσο δύσκολη 
περίοδο, ἡ γέννηση τῆς ἰδέας μιᾶς μεγάλης  Ἔκθεσης Ἁγιογραφίας ἦλθε σὰν τὸ μικρὸ Κολιμπρί, τὸ ὁποῖο μὲ 
μιὰ μικρὴ σταγόνα νεροῦ προσπαθοῦσε νὰ σβήσει τὴν μεγάλη πυρκαγιά. Ἔκανε αὐτὸ ποὺ τοῦ ἀναλογοῦσε... 
Κάνουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ...

Μὲ τὴν βοήθεια τοὺ Θεοῦ, τῆς Παναγίας μας καὶ τοῦ Προστάτη μας Ἁγίου Φιλαρέτου, ἀπευθυνθήκαμε σὲ 
ὅλους τοὺ γνωστούς μας Ἁγιογράφους, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλοὺς ἀγνώστους σὲ ἑμᾶς, ἀλλὰ γνωστοὺς στὸν Θεό.

Ἡ ἀνταπόκριση, ἡ βοήθεια καὶ ἡ στήριξη ἦταν ΑΜΕΣΗ. Μεγάλοι καὶ καταξιωμένοι Ἁγιογράφοι, ἀλλὰ καὶ 
ἀρχάριοι καὶ μαθητές, δέχθηκαν ἀμέσως νὰ συμμετάσχουν ἀφιλοκερδῶς, προσφέροντας ἀξιόλογα ἔργα τους 
ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας  Ἔργου. Κι ἐμεῖς δεχθήκαμε ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς 
«σταγόνες», ὄχι τόσο σὰν καλλιτεχνήματα, ὅσο σὰν ἔκφραση ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο.

Δεχθήκαμε, ἐπίσης, σημαντικὲς συμμετοχὲς καὶ ἀπὸ Εἰκονογραφικὰ Ἐργαστήρια Ὀρθοδόξων Μονῶν καὶ 
ἀπὸ ἄλλους Εἰκονογραφικοὺς χώρους, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖες μᾶς γέμισαν θάρρος καὶ 
μᾶς ἔδωσαν κουράγιο καὶ τὴν δύναμη νὰ συνεχίσουμε.

Τοὺς εὐχαριστοῦμε ὅλους ἀπὸ καρδίας.
Ἕνα Μεγάλο Εὐχαριστῶ θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε στὸν Δήμαρχό μας, τὸν Δήμαρχο τοῦ Καλλικρατικοῦ 

Δήμου Φυλῆς κ. Δημήτριο Μπουραΐμη, ὁ ὁποῖος στὸ ἄκουσμα αὐτῆς τῆς ἰδέας ἐνθουσιάστηκε πολὺ καὶ ὅπως 
πάντοτε στάθηκε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἐνεργὰ καὶ δυναμικὰ στὸ πλευρὸ τοῦ Συλλόγου μας, μαζὶ μὲ τοὺς ἄξιους 
συνεργάτες του, τὴν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἔλλη Κατσανοῦ καὶ τὸν Δημοτικὸ Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Δρόλια, 
προσφέροντάς μας τὶς δύο αἴθουσες ἐκδηλώσεων τοῦ ἀνακαινισμένου Δημοτικοῦ Ὠδείου.

Ὅμως τὸ Μεγαλύτερο Εὐχαριστῶ  τὸ ἀπευθύνουμε στὸν Πνευματικό μας Πατέρα, τὸν Μητροπολίτη μας 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, στὶς Εὐχὲς καὶ Προσευχὲς τοῦ ὁποίου ὀφείλεται ὅλη αὐτὴ ἡ προσπάθεια. 

Ἰδιαιτέρως δὲ καὶ μὲ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη, εὐχαριστοῦμε τὸν Ἀναπληρωτὴ Αὐτοῦ Θεοφιλέστατο Ἐπί-
σκοπο Ὠρεῶν κ. Κυπριανό, ἐμπνευστή, ὁραματιστή, καθοδηγητὴ καὶ ψυχὴ ὁλοκλήρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ  
Ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται ἀκατάπαυστα μὲ Θυσιαστικὴ Ἀγάπη, προκειμένου νὰ 
ἀφυπνίσει τὶς συνειδήσεις μας, πρὸς χάριν τοῦ πάσχοντος Ἀδελφοῦ μας.

Θὰ ἦταν μεγάλη παράλειψη ἐκ μέρους μας ἂν δὲν ἀπευθύναμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας στοὺς συνεργάτες καὶ 
Μαθητὲς τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, οἱ ὁποῖοι μὲ πραγματικὴ 
αὐταπάρνηση μᾶς βοήθησαν στὴν διεκπεραίωση ὅλης αὐτῆς τῆς μεγάλης προσπάθειας.

Πολλές, μικρὲς σταλαγματιὲς ΑΓΑΠΗΣ  μποροῦν νὰ σβήσουν τὴν πυρκαγιά.
Μποροῦν ὅμως καὶ νὰ φουντώσουν τὴν ΕΛΠΙΔΑ.....
Μικρά, ταπεινὰ, ἀλλὰ γενναῖα κολιμπρὶ ὅλοι μας, ἂς κάνουμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ...

 Ἡ Πρόεδρος τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου»
Εἰρήνη Ἀρχοντούλη              
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

κ. Δημητρίου Μπουραΐμη

«Τὸ μέτρο τοῦ κάθε Πολιτισμοῦ»

Δεχθήκαμε τὴν ἰδέα γιὰ τὴν διοργάνωση τῆς  Ἔκθεσης Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας μὲ θέμα “Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα: 
Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας” στὸν Δῆμο μας μὲ ἐνθουσιασμό. Εἶναι ὁπωσδήποτε κάτι ποὺ τιμᾶ ὄχι μόνο 
τὸν Δῆμο μας, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν σύγχρονη Ἑλληνικὴ κοινωνία, ἐφ’ ὅσον μέτρο τοῦ κάθε Πολιτισμοῦ 
ἀποτελεῖ τὸ πῶς ἀντιμετωπίζει τὶς εὐπαθέστερες κοινωνικὲς ὁμάδες.

Σὲ μιὰ ἐποχή, ποὺ φαίνεται ὅτι οἱ ἐξετάσεις τοῦ πολιτισμοῦ μας ἀποτυγχάνουν, Φιλανθρωπικὲς ἐκδηλώσεις, 
συνυφασμένες μὲ ὑψηλές Τέχνες, ὅπως ἡ Ὀρθόδοξη Παραδοσιακὴ Ἁγιογραφία στὴν περίπτωσή μας, δίνουν 
πράγματι ὀξυγόνο Ἐλπίδας καὶ θάρρος σὲ ὅλους μας.

Ἡ Εἰκόνα ἔρχεται σὲ μία τόσο κρίσιμη καμπὴ τοῦ  Ἔθνους, δουλεμένη ἀπὸ χέρια ἄξιων ὑπηρετῶν της, 
νὰ προσφέρει σταγόνες ζωογόνου δροσιᾶς στὰ χείλη τῶν ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι 
καίγονται κυριολεκτιὰ μέσα στὸ καμίνι τῆς δεινῆς κρίσης, τὴν ὁποία διερχόμαστε.

Αἰσθανόμαστε μεγάλη χαρὰ ποὺ ὁ Δῆμος μας φιλοξενεῖ τὴν πρώτη αὐτὴ  Ἔκθεση, ἡ ὁποία πιστεύουμε ὅτι 
θὰ ἐπιτύχει τοὺς στόχους της καὶ θὰ καθιερωθεῖ στὸ ἑξῆς ὡς ἕνας σταθερὸς πνευματικὸς θεσμὸς γιὰ τὸν τόπο 
μας, θεσμὸς ὁ ὁποῖος θὰ ἀνεβάσει ὄχι μόνο τὸ καλλιτεχνικὸ ἢ τὸ εἰκαστικό, ἀλλὰ γενικώτερα τὸ πνευματικὸ 
καὶ πολιτιστικὸ ἐπίπεδό μας.

Θέλω νὰ ἐκφράσω τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μου στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανό, καθὼς καὶ στὸν ἀναπληρωτή του Ἐπίσκοπο Ὠρεῶν κ. Κυπριανό, γιὰ τὴν Εὐλογία τους καὶ 
τὴν πρόθυμη συνεισφορά τους στὴν ὅλη διοργάνωση τῆς  Ἔκθεσης.

Ἐπίσης πρέπει νὰ εὐχαριστήσω τὸν Φιλανθρωπικό μας Σύλλογο «Ἅγιο Φιλάρετο», ὁ ὁποῖος γιὰ πολλοστὴ 
φορὰ παραδειγματίζει μὲ τὴν ἀνάληψη καὶ διοργάνωση μιᾶς τόσο σημαντικῆς προσπάθειας, στὸ πλαίσιο τῶν 
πολλαπλῶν του φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων στὰ ὅρια τοῦ Δήμου μας.

Θὰ ἤθελα, τέλος, νὰ εὐχαριστήσω ἰδιαιτέρως τοὺς ἀγαπητοὺς Ἁγιογράφους ποὺ συμμετέχουν στὴν Ἔκθεση 
ἀνιδιοτελῶς, χάριν τῶν πτωχῶν συνανθρώπων τους, πρᾶγμα ποὺ ἀπ’ ὅσο γνωρίζω συμβαίνει γιὰ πρώτη φορὰ 
στὴν χώρα μας καὶ δίνει στὴν προσπάθεια αὐτὴ ἕνα ἐντελῶς πρωτόγνωρο φωτεινὸ καὶ ἐλπιδοφόρο χρῶμα.

                                                                                                                                           Δημήτρης Μπουραΐμης
                                                                                                                                                      Δήμαρχος Φυλῆς
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«Ἡ  Ὡραία καὶ ὁ ἄσχημος»

Ὑπῆρξε ἕνας ζωγράφος ποὺ ζωγράφιζε τὴν Εἰκόνα τῆς Παρθένου Μαρίας 
πάρα πολὺ ὄμορφη σὲ μιὰ Ἐκκλησία. Σ’ αὐτὸν παρουσιάζεται ἕνα δαιμόνιο καὶ 
τοῦ λέγει· «Γιατὶ ζωγραφίζεις αὐτὴν τόσο ὄμορφη καὶ ἐμένα τόσο ἄσχημο;». 
Ἀπαντᾶ ὁ ζωγράφος· «Γιατί αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ὡραία καὶ ἡ πιὸ δοξασμένη στὸν 
οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ. Ἐσὺ ὅμως εἶσαι τὸ πιὸ αἰσχρὸ καὶ τὸ πιὸ ἄσχημο ζωντανό, 
τέτοιο, ποὺ δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ κανεὶς νὰ κατανοήσει ἢ νὰ βρεῖ στὸν κόσμο».

Ἐπειδὴ ἀγανάκτησε ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὸ δαιμόνιο, θέλησε νὰ τὸν χτυπήσει 
καὶ νὰ τὸν γκρεμίσει γιὰ νὰ τὸν σκοτώσει καὶ γι’ αὐτὸ τὸν ἔσπρωξε βίαια. Ὅμως 
ἡ Εἰκόνα τῆς Πάναγνης, τὴν ὁποία ἐκεῖνος ζωγράφιζε τόσο ὡραία, ἅπλωσε 
τὸ πανάχραντο χέρι Της, τὸν συγκράτησε καὶ δὲν τὸν ἄφησε νὰ πέσει. Τότε ὁ 
δαίμονας ταραγμένος πολὺ ἀμέσως ἐξαφανίστηκε.

Ὕστερα ἀπ’ αὐτὸ ὁ ζωγράφος ἀπηύθυνε ἄπειρες εὐχαριστίες στὴν Πάναγνη 
Παρθένο καὶ Θεοτόκο Μαρία, ποὺ εἶναι πάντοτε εὐλογημένη καὶ δοξασμένη. 
Ἀμήν.
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῾Η Βυζαντινὴ Εἰκόνα
Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ εἶναι μία Λειτουργικὴ Τέχνη, τὴν ὁποία μᾶς 

ἐκληροδότησε ἡ ἀνεπανάληπτος Βυζαντινὴ πολιτισμική μας Παράδοσις 
καὶ  ἡ ὁποία διεφυλάχθη ἀπὸ τὴν ᾿Ορθόδοξο ᾿Εκκλησία, ὄχι ὡς ἕνα νεκρὸ 
μουσειακὸ στοιχεῖο τοῦ παρελθόντος Της, ἀλλὰ ὡς ἕνας ζωντανὸς καὶ 
πάντοτε σύγχρονος λειτουργικὸς θησαυρός Της.

ΤΟΣΟ μεγάλη εἶναι ἡ σημασία τῆς Εἰκόνος γιὰ τὴν ᾿Ορθοδοξία, ὥστε 
ἡ σχετικὴ διδασκαλία Της νὰ περιβληθῆ τὸ δογματικὸ κῦρος τῆς Ζʹ ῾Αγίας 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787), ὁ δὲ θρίαμβος τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ ἡ νίκη 
Της κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων ἑορτάζεται μὲ τὴν λαμπρὰ Πανήγυρι τῆς 
᾿Αναστηλώσεως τῶν Εἰκόνων κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας.

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ λειτουργοῦν πρωτίστως ὅπως ἕνα ἀνοικτὸ βιβλίο: 
διηγοῦνται καὶ διδάσκουν μὲ χρώματα αὐτὰ ποὺ ἀφηγοῦνται μὲ τὸν γραπτὸ 
λόγο τὰ ἱερὰ βιβλία τῆς ᾿Εκκλησίας*.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ῾Αγιογραφία ἐπίσης ἐκφράζει μὲ τὸν βαθύτερο καὶ 
ὑψηλότερο τρόπο τὴν ᾿Ορθόδοξο Πνευματικότητα, δηλαδὴ τὰ βιώματα, τὴν 
ἠθικὴ καὶ δογματικὴ διδασκαλία τῆς ᾿Αποστολικῆς ᾿Εκκλησίας.

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, ὅταν χρησιμοποιοῦνται στὸ «φυσικό» τους περι- 
βάλλον, δηλαδὴ στὸν ῾Ιερὸ Ναὸ καὶ στὸ οἰκειακὸ Εἰκονοστάσι, λει-
τουργοῦν λατρευτικά: ἀνάβουμε σὲ αὐτὲς καντήλι, θυμίαμα, κερὶ καὶ τὶς 
προσκυνοῦμε προσευχόμενοι ἐνώπιόν τους.

ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ, ἐκφράζεται μία θεμελιώδης ᾿Ορθόδοξος 
ἀλήθεια, ὅτι ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται, ἁγιάζεται, ἑνώνεται μὲ τὸν Θεὸ 
ψυχικὰ καὶ σωματικά, συμμετέχει στὴν θέωσι ὅλη του ἡ ὕπαρξις.

ΒΕΒΑΙΩΣ, θὰ πρέπει νὰ ὑπογραμμισθῆ, ὅτι ἡ προσκύνησις τῶν 
῾Ιερῶν Εἰκόνων δὲν ἔχει τὸν ἀπόλυτο λατρευτικὸ χαρακτῆρα, ὁποῖος 
ἀνήκει μόνο στὸν Θεό, ἀλλὰ εἶναι προσκύνησις σχετικὴ καὶ τιμητική, ἡ 
ὁποία «ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει».

Η ΕΙΚΟΝΑ μὲ τὰ χρώματά της θεολογεῖ καὶ προσεύχεται. Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς δώση τὰ «μηνύματά» της, ὅταν τὴν 
προσεγγίζουμε χωρὶς νὰ ἔχουμε προσωπικὰ βιώματα.

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ μᾶς ἀποκαλύπτουν τὸ γνήσιο καὶ ἐλπιδοφόρο βίω-μα 
τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς: ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἔδω-σε 
τὴν Χάρι Του στὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ γίνη Θεός.

ΑΥΤΗ ἡ πορεία πρὸς τὴν θέωσι, ἡ χαρμολύπη τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς 
᾿Αναστάσεως, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ χαρὰ γιὰ τὸν καινούργιο κόσμο τῆς Βασι-
λείας τῶν Οὐρανῶν, ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴν Βυζαντινὴ ῾Αγιογραφία.
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ΣΕ ΕΝΑΝ πίνακα, σὲ μία θρησκευτικὴ ζωγραφιά, βλέπουμε συνή-
θως τὴν σαρκικὴ «ὀμορφιά», τὴν μεταπτωτικὴ «ὡραιότητα». ᾿Αντιθέτως, 
ἡ Εἰκόνα μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν ᾿Εσχατολογικὴ Πραγματικότητα, δηλαδὴ 
μᾶς παρουσιάζει τὸ πρόσωπο καὶ τὴν κτίσι ἐν τῇ αἰωνιότητι, ἤτοι 
μεταμορφωμένα, ἀποκαταστημένα καὶ ὡλοκληρωμένα μέσα στὴν Χάρι 
τοῦ Θεοῦ, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ὄντως ὀμορφιά, τὸ πραγματικὸ κάλλος.

Η ΙΕΡΑ Εἰκόνα μᾶς προβάλλει τὴν αἰώνια εὐπρέπεια τῆς ἀφθαρ-
σίας, τὴν ὁποία ἐνδύεται τὸ κτιστὸ δημιούργημα μέσα στὸ ἄκτιστο φῶς 
τῆς Τρισηλίου Θεότητος.

ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ, ἡ Βυζαντινὴ ῾Αγιογραφία εἶναι φορέας 
ἐλπίδος, εἶναι ἀγγελιοφόρος τῆς εὐφρόσυνης ζωῆς τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ, ἡ ὁποία ὅμως δὲν εἶναι μόνο μία μελλοντικὴ κατάστασις, ἀλλὰ 
βιώνεται ἐδῶ καὶ τώρα μέσα στὸν λειτουργικὸ καὶ ἀσκητικὸ χῶρο τῆς 
᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.

Η ΕΙΚΟΝΑ λειτουργεῖ ἀμφίδρομα: εἶναι μία κλῖμαξ, ἡ ὁποία ὄχι 
μόνο μᾶς ἀνεβάζει πρὸς τὸν Οὐρανό, ἀλλὰ καὶ κατεβάζει τὸν Οὐρανὸ στὴν 
γῆ· εἶναι ἕνα σημεῖο συναντήσεως κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου, παρελθόντος, 
παρόντος καὶ μέλλοντος, τοῦ «νῦν» καὶ τοῦ «ἀεί».

ΜΟΝΟ μὲσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς βασικὲς ἀπόψεις εἶναι δυνατὸν νὰ 
κατανοηθῆ, πέρα ἀπὸ τὴν καλλιτεχνική, διακοσμητικὴ καὶ αἰσθητική της 
διάστασι, ἡ αἰώνια ἀξία τῆς Βυζαντινῆς Εἰκόνος, ὡς τέχνης κλασσικῆς, ἡ 
ὁποία δὲν ἀλλοιώνεται, διότι τὸ μήνυμά της εἶναι «ἀποκαλυπτικό».

ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ, δικαιολογεῖται ἀπόλυτα ἡ συναίσθησις τῶν 
εὐσεβῶν ῾Αγιογράφων, οἱ ὁποῖοι ζωγραφίζουν τὶς ῾Ιερὲς Εἰκόνες μὲ 
προσευχὴ καὶ φόβο Θεοῦ, ὅτι ἐπιτελοῦν ἕνα λειτούργημα, ἕνα διακόνη-
μα ὑπακοῆς στὸ διαιώνιο μήνυμα τῆς ῾Αγίας ᾿Εκκλησίας, τῆς ῾Οποίας ἐκ-
φράζουν τὴν κοινὴ συνείδησι καὶ καθολικὴ ἐμπειρία ἐν χρόνῳ καὶ τόπῳ.

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ῾Αγιογράφος δὲν προβάλλει, ὅταν ἁγιογραφῆ, τὴν 
προσωπική του αἴσθησι καὶ ἀντίληψι γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν τέχνη μὲ ἕναν 
αὐθαίρετο τρόπο, ἀλλὰ πιστεύει ὅτι δανείζει στὸν Θεὸ τὸ χέρι του, γιὰ νὰ 
«ζωγραφίση» ᾿Εκεῖνος τὰ ἄρρητα κάλλη τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

ΓΙΑ ΤΟΝ λόγο ἀκριβῶς αὐτὸν βλέπουμε στὶς Εἰκόνες τὴν ὑπο-
γραφὴ π.χ. «διὰ χειρὸς Φ.Κ.»· ἂν καὶ πολλοὶ ταπεινοὶ ῾Αγιογράφοι προ-
τιμοῦν τὴν ἀνωνυμία, ἀποδίδοντας τὸ πᾶν στὴν Θεία Χάρι...

+ ὁ Ὠ.Κ., 1993
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