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Φυλῆς Ἀττικῆς



Προετοιμασία τοῦ Μαθήματος.
Τὸ ἐποπτικὸ ὑλικὸ βοηθάει στὴν καλύτερη κατανόηση τῶν Μαθημάτων.

2



3

«Τὴν θείαν Εἰκόνα Σου ἐνηγκαλίσθη Ἁγνή,
αἰτούμενος ἴασιν τῆς ἐκκοπείσης χειρός, Εἰκόνων ὁ πρόμαχος...».



“Δὲν εἴμαστε Δάσκαλοι. Ἀναλάβαμε αὐτὴν τὴν “Διακονία” ὡς Συμμαθητές,
λίγο παλαιότεροι ἀπὸ κάποιους, ἀλλὰ καὶ νεώτεροι ἀπὸ ἄλλους παρευρισκομένους....”.
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Σύντομη ἀνασκόπηση τῶν προηγουμένων τριῶν Μαθημάτων
καὶ συνοπτικὴ θεωρητικὴ θεμελίωση τῶν χρωματικῶν ἐπιλογῶν.
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«Συνήθως ὅταν λέμε “κόκκινο”, ἐννοοῦμε
μόνον τὴν καθαρὴ μορφή του.

Ὅμως στὸν χρωματικὸ αὐτὸν πίνακα,
 μποροῦμε νὰ δοῦμε ἀρκετὲς

ἀπὸ τὶς ἀποχρώσεις του,
τὶς χρωματικὲς “νότες”

τοῦ κόκκινου».
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«...Στοὺς 
χρωματικοὺς 
Πίνακες, οἱ  
ὀριζόντιες, 
ἰσότιμες ὡς  
πρὸς  τὸν  Βαθμὸ 
Φωτεινότητος 
σειρές, 
ἀποτελοῦν κατὰ 
κάποιον τρόπο 
χρωματικὲς 
“χορδές”,
οἱ  δὲ  βαθμῖδες  
τους χρωματικὲς 
“νότες”.
Μὲ τὸν τρόπο 
αὐτόν, ἔχουμε
ἕναν “μουσικὸ” 
τρόπο 
χρωματικῆς 
ἐπεξεργασίας...». 
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«Οἱ χρωματικοὶ Πίνακες καὶ γενικώτερα ἡ χρωματικὴ Μελέτη, μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα 
νὰ μετρᾶμε τὰ χρώματα μας· τὴν χροιά, τὴν φωτεινότητα καὶ τὴν ἔντασή τους,

ὥστε νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε μὲ γνώση. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, μποροῦμε
νὰ ἐκφράσουμε, μέσῳ τῆς τεχνοτροπίας, μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τὴν Θεολογία

τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ζητούμενο στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκονογραφία...».



«Ἡ προεργασία σὲ δοκίμιο θεωρεῖται ἀναγκαία, διότι ἐδῶ θὰ λυθοῦν
τὰ διάφορα πρακτικὰ προβλήματα, θὰ γίνουν οἱ μετρήσεις καὶ οἱ διάφοροι

ἀπαραίτητοι πειραματισμοί, μὲ ἀσφάλεια...».
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Τὸ γράψιμο, μαζὶ μὲ τὴν ψιμυθιὰ ἀποτελοῦν τὰ γραμμικὰ στοιχεῖα δομῆς τῆς Εἰκόνας.
Ὁ προπλασμός, τὸ 1ο φῶς καὶ τὸ 2ο φῶς εἶναι τὰ τρία ἐπιφανειακά της στοιχεῖα.
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Ἡ χαμηλότονη
ψαλμωδία,
μὲ ὕμνους

τοῦ Θεοτοκαρίου,
δημιούργησε
ἕστω γιὰ λίγο

τὴν προσευχητικὴ
“ἀτμόσφαιρα”,

ἐντὸς τῆς ὁποίας
ὀφείλουν

νὰ ἐργάζονται
οἱ Ἁγιογράφοι.

Τότε μόνον
“τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
τοὺς σκεπάζει,
τοὺς φωτίζει

καὶ τοὺς ὁδηγεῖ”.



Σύντομα οἱ πυκνὲς ἐρωτήσεις καὶ οἱ ἀπαντήσεις ποὺ τὶς συνόδευσαν
διαδέχθηκαν τὴν εὐλογημένη σιωπηλὴ προσευχή, πρᾶγμα βεβαίως ἀναπόφευκτο

σὲ μία τέτοιας φύσεως Μαθητικὴ ἁγιογράφηση.
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Ἡ ψιμυθιά, μὲ τὸν παλαιὸ τρόπο ἁγιογράφησης (μὲ τὴν χρήση φίλτρων), τὸν ὁποῖο
ἔχει διδάξει σὲ περασμένο Μάθημα ὁ καταξιωμένο Ἁγιογράφος  κ. Φίλιππος Μαρκόπουλος...
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Χρειάσθηκαν τρία χέρια φίλτρο, μέχρι νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα.
Ὁ χρόνος ἀδυσώπητος, δὲν ἐπήρκεσε, παρὰ μόνον γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἱεροῦ 

Μαφορίου τῆς Θεοτόκου. Τὰ ὑπόλοιπα θὰ ἁγιογραφηθοῦν στὸ Ἐργαστήριο...

13



Εὐχαριστίες, πρόσκληση γιὰ τὸ καθιερωμένο κερασματάκι καὶ ἐνημέρωση
γιὰ τὶς ἑπόμενες “διαδρομὲς”- δραστηριότητες τοῦ Εἰκονολογικοῦ “Μαραθώνιου”.

Ἐπίσης, γιὰ τὴν διάθεση λαχνῶν. Ἡ Εἰκόνα, ὅπως εἶχε προαναγγελθεῖ, θὰ κληρωθεῖ 
τὴν μεθεπόμενη Τετάρτη, κατὰ τὴν τελετὴ λήξης τῆς  Ἔκθεσης...
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Στὴν ἀπαράλλακτη Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατρός,
τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, Τὸν ἐκ Μαρίας τῆς Παρθένου γεννηθέντα,

εἰς τὸ ἀναμορφῶσαι τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα εἰς τὸ ἀρχέτυπον κάλλος αὐτῆς,
δόξα, τιμὴ, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,

εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν!

Τελευταῖο Μάθημα (Ε´):

● Τετάρτη, 26η Δεκεμβρίου 2012,  8 - 10 μ.μ.

● Στὴν Αἴθουσα Β’ τῆς Ἔκθεσης Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας Α´
«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα: Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας»

● Δημαρχείου 6, Πλατεῖα Ἡρώων, Ἄνω Λιόσια

● Θέμα:

«Ζωγραφικὴ Προσώπου»

15




