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Προετοιμασίες καὶ ...« Ὅπου δρᾶσις, ἐκεῖ καὶ ἀντίδρασις»...
Ὁ ὑπολογιστὴς τῆς Εἰσηγήτριας δὲν “ἀνοίγει”, χωρὶς κανένα ἐμφανῆ λόγο.

Ἐπιστρατεύθηκαν οἱ εἰδικοὶ γιὰ τὴν ἄμεση ἐπίλυση τοῦ προβλήματος...
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«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...».
Τὰ προβλήματα ξεπεράστηκαν μὲ τὴν Χάρη Του καὶ ἡ Πρόεδρος

τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» καλωσόρισε καὶ παρουσίασε τὴν Εἰσηγήτρια κ. Ἀθηνᾶ Παππᾶ.
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Ἡ Εἰσήγηση πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τῆς προβολῆς
κατάλληλου ὑλικοῦ ἐπὶ ὀθόνης (παρουσίαση). Τὸ τεχνικὸ μέρος λειτούργησε ἄψογα

μὲ τὴν ἀνύστακτη φροντίδα τῶν “ἀφανῶν” ἐργατῶν τῶν μετόπισθεν.
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«Στὴν σημερινὴ ἀντίθεη πραγματικότητα, τὴν ὁποία βιώνουμε,
ἡ Γυναίκα καλεῖται νὰ παίξει ἕναν σημαντικώτατο ρόλο, ὡς Διακόνισσα-Ἁγιογράφος, ἀλλὰ 

καὶ ὡς χριστιανὴ μητέρα καὶ θεματοφύλακας τῆς Παράδοσης μας».
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«Ἡ Παναγία μας ἀποτελεῖ τὸ Πρότυπο ὅλων τῶν Γυναικῶν, ὅλων τῶν αἰώνων.
Ἡ παρουσία Της, παρουσία μιᾶς Γυναίκας στὸν Ἁγιογραφικὸ χῶρο εἶναι καταλυτική.
Ἀκόμη καὶ στὴν Ἔκθεσή μας αὐτὴ οἱ Εἰκόνες τῆς Θεοτόκου εἶναι οἱ περισσότερες».
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«Ἡ παρουσία τῆς Γυναίκας στὸ Εἰκονολογικὸ γίγνεσθαι τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι πολυσύνθετη καὶ καθοριστικῆς σημασίας».



 Ὁ παρευρισκόμενος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐπικρότησε τὴν αὐξημένη γυναικεία 
παρουσία καὶ τὴν προσφορά της στὸν Ἁγιογραφικὸ χῶρο κατὰ τὴν τελευταία πεντη- 
κονταετία. Εὐχήθηκε δὲ νὰ αὐξηθεῖ «ἔτι καὶ ἔτι» γιὰ νὰ δοξάζεται ὁ Θεός, μέσῳ τῆς γνω-

στῆς γυναικείας εὐαισθησίας, ἡ ὁποία προσδίδει στὴν Εἰκόνα μία ἰδιαίτερη λεπτότητα....



«Στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκόνα ἡ Γυναίκα ἀποκαθίσταται στὸ προπτωτικό,
πνευματικό της κάλλος, ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση, τὴν ὁποία

ὑφίσταται συνήθως καὶ τὶς “πληγές”, τὶς ὁποῖες δέχεται ἡ ἠθική της ὑπόσταση...».

«Τὸ ἦθος τῶν Γυναικῶν Ἁγιογράφων, ὅπως καὶ τῶν ἀνδρῶν, ὀφείλει νὰ εἶναι σεμνὸ
καὶ ἱεροπρεπές, ὥστε νὰ προσιδιάζει στὸ ὕψος τοῦ λειτουργήματος τὸ ὁποῖο ἐπιτελοῦν...».
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«Κατανοοῦμε ἀπόψε μὲ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο, μετὰ τὴν ὡραία Εἰσήγησή Σας,
ὅτι ὅλοι εἴμαστε “Ἁγιογράφοι”, ἐφ’ ὅσον μὲ κάθε μας ἔργο προσθέτουμε

μία “πινελιὰ” στὴν Εἰκόνα μας, ἀλλὰ καὶ στὴν Εἰκόνα τῶν Ἀδελφῶν μας...».



«Συμπερασματικά, θὰ ἔλεγα ὅτι ἡ Γυναίκα σήμερα, ὡς Χριστιανή, Μητέρα
καὶ Ἁγιογράφος ἔχει τὴν εὐθύνη, ἀλλὰ καὶ τὴν δύναμη νὰ στηρίξει πολλὲς καταστάσεις.

Ἂς σταματήσουμε λοιπὸν τὴν γκρίνια καὶ ἂς κοιτάξουμε μὲ αἰσιοδοξία τὸ μέλλον».
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Τέλος μὲ εὐχαριστίες καὶ δῶρα στὴν Εἰσηγήτρια, ἡ ὁποία ἔχει ἐπιμεληθεῖ τὴν μετάφραση 
τοῦ  Ἐγχειριδίου «Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας» στὰ Γαλλικά.



...Ἐπίλογοι τῆς Εἰσήγησης σὲ πνεῦμα Χαρᾶς καὶ Ἐλπίδας...



Δωρεὰν διανομὴ τοῦ Χρονικοῦ τῆς προηγούμενης Εἰσήγησης (σσ. 16)
σὲ ὅλους τοὺς παρευρεθέντας καὶ τὸ καθιερωμένο λιτὸ κερασματάκι.

Τὴν Εἰσήγηση τίμησαν ἰδιαιτέρως μὲ τὴν παρουσία τους οἱ ἰδιοκτῆτες
τοῦ κτιρίου, ποὺ φιλοξενεῖ τὴν  Ἔκθεση, κ. Κωνσταντῖνος Κολιός,

Καθηγητὴς Μαθηματικῶν, μὲ τὴν σύζυγό του Σοφία.
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Μιὰ τελευταία ματιὰ στὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν ὁποία γίνονται ὅλα αὐτά,
μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι «ἡ τῆς Εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει»...
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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.
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«Ἡ διατήρηση τῶν παλαιῶν Εἰκόνων
στὴν σύγχρονη ἐποχή»




