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Ἡ Αἴθουσα ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν Εἰσήγηση.
Εὐκαιρία γιὰ φιλικὴ συζήτηση μὲ τὸν Εἰσηγητή, ὁ ὁποῖος προσῆλθε ἀρκετὰ ἐνωρίτερα, 

ὥστε νὰ γίνουν μὲ ἄνεση οἱ ἀπαραίτητες δοκιμές.
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Περιήγηση στὴν  Ἔκθεση καὶ θετικὰ σχόλια ἀπὸ τὸν Εἰσηγητή,
στὴν ὁποία καὶ συμμετέχει ὡς Ἁγιογράφος-Κολιμπρί, μὲ μία θαυμάσια,
ἀλλὰ καὶ μοναδικὴ νωπογραφία, ἀντικείμενο τὸ ὁποῖο ἐπίσης διδάσκει.
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Ἡ Εἰσήγηση τιμήθηκε μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν  Ἐνισταμένων +Θεοφ. Ὠρεῶν κ. Κυπριανοῦ,
ὁ ὁποῖος καὶ ἄνοιξε προσευχητικῶς τὸ πρόγραμμα, συμψάλλοντας

μαζὶ μὲ τοὺς πολλοὺς παρευρισκόμενους Εἰκονόφιλους
τὸ καθιερωμένο Ἀπολυτίκιο τῆς Πεντηκοστῆς:

«Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺ ἁλιεῖς ἀναδείξας...».
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Χαιρετισμὸς καὶ εἰσαγωγὴ στὴν Εἰσήγηση ἀπὸ τὴν κ. Εἰρήνη Ἀρχοντούλη,
Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ὁ ὁποῖος ὀργανώνει

τὴν  Ἔκθεση καὶ τὶς Εἰσηγήσεις, καὶ παρουσίαση τοῦ σημαντικοῦ Βιογραφικοῦ τοῦ Εἰσηγητοῦ:

« Ὁ Δρ. Χρῆστος Χ. Καρύδης, παρὰ τὸ νεαρὸν τῆς ἡλικίας του (34 ἐτῶν), διδάσκει
στὴν βαθμίδα τοῦ  Ἐπίκουρου Καθηγητῆ (Π.Δ. 407/80) στὸ Α. ΤΕΙ Ἰονίων Νήσων

καὶ στὴν Πανεπιστημιακὴ Ἀνωτάτη  Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Θεσ/νίκης,
μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο τὴν ἐπεμβατική, προληπτικὴ συντήρηση καὶ ἱστορία ὑφάσματος.

Εἶναι ἐπισκέπτης διδάσκων στὸ Διατμηματικὸ Μεταπτυχιακὸ Προστασίας
καὶ Συντήρησης τοῦ Α.Π.Θ. καὶ πτυχιοῦχος Συντήρησης  Ἔργων Τέχνης

τοῦ De Montfort University, UK.
Ἔκανε μεταπτυχιακὴ ἐκπαίδευση στὴν Συντήρηση  Ὑφασμάτων,

στὸ University of Southampton-Textile Conservation Centre.
Μετεκπαιδεύθηκε στὴν πρoληπτικὴ συντήρηση στὸ Northumbria University  ΜΑ 

(Ηοns) καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία στὸ Ε.Α.Π.
Ἔλαβε τὸν διδακτορικό του τίτλο ἀπὸ τὸ University of Lincoln. 

Mέλος ἐκπροσώπησης τοῦ  Ἑλληνικοῦ Τμήματος ICOMOS στὶς διεθνεῖς ἐπιστημονικὲς 
ἐπιτροπὲς ἐκπαίδευσης καὶ πρόληψης φθορῶν. 

Ἔχει δημοσιεύσει δύο σχετικὲς μονογραφίες καὶ ἄρθρα».
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Ἡ Εἰσήγηση πραγματοποιήθηκε μὲ χρήση ψηφιακῆς Παρουσίασης ὑψηλῆς ποιότητας
καὶ ἐμπεριστατωμένες ἐπεξηγήσεις, οἱ ὁποῖες κυριολεκτικὰ καθήλωσαν τὸ ἀκροατήριο.

(Διάρκεια Εἰσήγησης: 45΄)
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«Ἡ Εὐθύνη γιὰ τὴν διάσωση τῶν θησαυρῶν τῆς Παράδοσής μας
εἶναι κοινή γιὰ ὅλους μας...».
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«...Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, θεωρῶ ἀπαραίτητο νὰ γνωρίσουμε ἀπόψε
τὶς αἰτίες φθορᾶς τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα τῶν ἔργων Τέχνης...».
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«...ὥστε νὰ ἐστιάσουμε τὴν προσοχή μας κυρίως στὴν πρόληψή τους, παρὰ
στὴν θεραπεία τους, ἡ ὁποία δὲν εἶναι πάντοτε ἐφικτὴ καὶ εἶναι ἰδιαίτερα δαπανηρή...».
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«Συμπεραίνουμε ἀπὸ τὴν Εἰσήγησή Σας ὅτι ἡ ὕλη, ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ,
εἶναι ὄχι μόνο εὐλογημένη, ἀλλὰ καὶ φορέας τῆς Χάριτός Του,

ὅπως διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας...».

«Ἡ ἐργασία τοῦ Συντηρητοῦ εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Ἁγιογράφου,
ὁ ὁποῖος ἂν δὲν τὴν γνωρίζει, καλὸ εἶναι νὰ μὴν ἀναλαμβάνει αὐτὴν τὴν μεγάλη εὐθύνη...».
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 Ἡ κα Εὐαγγελία Γκαγκώση, Ἀντιδήμαρχος Φυλῆς καὶ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου 
Ζεφυρίου, δὲν ἔκρυψε τὴν συγκίνησή της γιὰ τὴν ἀναφορὰ στὶς πνευματικὲς προεκτάσεις 

τῆς ἐργασίας τῆς συντήρησης καὶ συνεχάρη ἀπὸ καρδίας τὸν Εἰσηγητή κ. Καρύδη,
ἀλλὰ καὶ τὸν Σύλλογο, γιὰ τὴν σημαντικὼτατη αὐτὴν δραστηριότητά του.
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Ἐρωτήσεις ἀπὸ παρευρισκόμενες Ἁγιογράφους, Μοναχὲς καὶ Λαϊκές,
ἐπάνω σὲ τεχνικὰ κυρίως θέματα, τῆς συντήρησης καὶ τῶν βερνικιῶν.
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Στὸ τέλος τῆς πολυωφέλιμης συζήτησης (διάρκεια: 60΄) παρατεταμένα,
δίκαια χειροκροτήματα στὸν συναρπαστικὸ Εἰσηγητὴ καὶ ἀναμνηστικά,

συμβολικὰ δῶρα ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Φιλόξενου Συλλόγου.



Ὁ πεπειραμένος Καθηγητὴς ἀντιμετώπισε μὲ νηφαλιότητα
καὶ χαρὰ τὴν “πολιορκία” καὶ τὸν καταιγισμὸ τῶν ἐρωτήσεων,

οἱ ὁποῖες ἀκολούθησαν φυσικὰ τὴν τόσο ἐνδιαφέρουσα Εἰσήγησή του.
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Ἀνταλλαγὲς Εἰκονολογικῶν ἐρωταποκρίσεων.



Τὸ Χρονικὸ τῆς προηγούμενης Εἰσήγησης μοιράσθηκε καὶ πάλι σὲ ὅλους, δωρεάν.
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...“ Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστι Χαρά, Εἰρήνη, Μακροθυμία”...
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Κάποιες τελευταῖες ἐρωτήσεις, γιὰ τὴν τεχνοτροπία τῆς νωπογραφίας,
τὴν ὥρα τοῦ κεράσματος καὶ μιὰ ματιὰ στὸ πρόγραμμα τῶν ἑπομένων τριῶν Εἰσηγήσεων.
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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.

Ἀμήν!

Ἑπόμενη Εἰσήγηση:

●
Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

●
Στὴν Αἴθουσα Β’ τῆς Ἔκθεσης Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας Α´

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

●
Εἰσηγητής:

+Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης
●

Θέμα:
«Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ:

Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»




