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«Ἡ Εἰκόνα ὡς ῾̔ ἔσοπτρον᾿̓

τοῦ Οὐρανοῦ, διὰ μέσου
τῆς τεχνοτροπίας της»

•
Εἰσηγητής:

Φίλιππος Μαρκόπουλος, Ἁγιογράφος 
•

Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης Ἁγιογραφίας
«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα:

Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας»
•

Σάββατο,  1η Δεκεμβρίου 2012

•
Διοργάνωση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»



Καλωσόρισμα καὶ Εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὴν οἰκοδέσποινα τῆς  Ἔκθεσης
κ. Εἰρήνη Ἀρχοντούλη, Πρόεδρο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου». 

Ὑμνολογικὸ ἄνοιγμα τῆς Εἰσήγησης: «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...».
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Εἰσαγωγὴ στὴν Εἰσήγηση: «Κυρίαρχο στοιχεῖο τῶν Ὀρθοδόξων Εἰκόνων εἶναι ὁ χρυσὸς 
κάμπος, ὁ ὁποῖος ὄντας ἀπόλυτα καὶ ὑψηλὰ συμβολικός, καθορίζει τὴν τεχνοτροπικὴ 

ἀντιμετώπιση τοῦ ζωγραφικοῦ μέρους, ὥστε νὰ συναποτελοῦν ἁρμονικὸ σύνολο». 
(Διάρκεια Εἰσήγησης: 30΄)
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Ἡ Εἰσήγηση προκάλεσε τὶς ἐρωτήσεις καὶ παρατηρήσεις τῶν παρευρεθέντων
Εἰκονοφίλων καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων διατηρήθηκε ἀμείωτο καθ’ ὅλη τὴν διάρκειά της.

(Διάρκεια Συζήτησης: 68΄)
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Σημαντικὠτατη Ποιμαντικὴ κατάθεση ἀπὸ τὸν Ἀναπληρωτὴ Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῶν Ἐνισταμένων, Ἐπίσκοπο Ὠρεῶν κ. Κυπριανό: « Ὁ Θεολόγος “ἁγιογραφεῖ ” καὶ ὁ Ἁγιο-
γράφος θεολογεῖ. Ἔτσι λοιπόν, ὁ Ἁγιογράφος ὀφείλει νὰ εἶναι Θεολόγος, ὥστε νὰ μπορεῖ 

νὰ ἐκφράζει διὰ τοῦ χρωστῆρος τὴν ὑψηλὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας».
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« Στὴν Εἰκόνα ἔχουμε καὶ κάποια ἱστορικότητα, στοιχεῖα αὐτοῦ τοῦ κόσμου...».
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«Στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκόνα δὲν ἔχουμε μία ἀνθρωποπαθῆ ἀπόδοση τῶν θεμάτων,
ὅπως συμβαίνει στὴν θρησκευτικὴ ζωγραφικὴ, ἀλλὰ καθαρὰ πνευματικὴ ἀπόδοση...».
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«Πρωτίστως εὐχαριστοῦμε τὸν Θεό, ποὺ μᾶς ἀξιώνει νὰ πραγματοποιοῦμε
τὴν Εἰκονολογικὴ αὐτὴ Σύναξη. Ἐπίσης τὸν κ. Φίλιππο Μαρκόπουλο, ὁ ὁποῖος

μᾶς εἰσάγει σὲ μία Εἰκονολογικὴ θεώρηση ὑψηλῶν ἰσορροπιῶν...».
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«Μετὰ τὰ ὅσα εἰπώθηκαν, μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε μὲ βεβαιότητα
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Εἰκόνα προσδίδει στὸν χρυσὸ τὴν πραγματικὴ πνευματική του δύναμη 

καὶ ἀξία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κοσμική, φετιχιστική του ταυτότητα...».
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Τέλος τῆς πρώτης Εἰσήγησης μὲ αὐθόρμητα, δίκαια χειροκροτήματα καὶ ἀναμνηστικά, 
τιμητικὰ δῶρα, γιὰ τὸν Εἰσηγητὴ καὶ καταξιωμένο Ἁγιογράφο κ. Φίλιππο Μαρκόπουλο.



Ἀπαραίτητες μετα-εισηγητικὲς διευκρινίσεις καὶ ἀνταλλαγὲς εἰκονολογικῶν ἀπόψεων.



Ἐγκαρδιότητα καὶ χαρά: Τὸ σημαντικώτερο ζητούμενο στὸ τέλος ἀνταλλαγῆς 
διαφορετικῶν ἀπόψεων καὶ κριτήριο τοῦ ὑψηλοῦ ἤθους τῆς Εἰσήγησης.



Τὸ καθιερωμένο λιτὸ κερασματάκι καὶ Εὐχὲς στὴν Αἴθουσα Α΄ τῆς  Ἔκθεσης.
“...Τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια”, ὅπως εἰπώθηκε καὶ σὲ κάποιο σημεῖο τῆς Εἰσήγησης.



Ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες στὴν εἴσοδο τοῦ Ὠδείου Φυλῆς,
ὅπου φιλοξενεῖται ἡ  Ἔκθεση Ἁγιογραφίας.
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Στὸν Κύριό μας  Ἰησοῦ Χριστό,

Τὸν  Ἕνα τῆς Τριάδος,
τὴν Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,

σὺν τῷ Ἀνάρχῳ Πατρὶ
καὶ τὸ Παναγίῳ Πνεύματι,
δόξα, τιμή, προσκύνησις

καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ἑπόμενη Εἰσήγηση:

●
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

●
Στὴν Αἴθουσα Β’ τῆς Ἔκθεσης Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας Α´

«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα: Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας»
Δημαρχείου 6, Πλατεία Ἡρώων, Ἄνω Λιόσια

●
Εἰσηγήτρια:

κ. Ἀθηνᾶ Παππᾶ, Φιλόλογος, Ἁγιογράφος
●

Θέμα:
«Εἰκόνα καὶ σύγχρονη γυναίκα»




