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•
Εἰσηγητής:

+ Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης, Θεολόγος 
•

Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης Ἁγιογραφίας
«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα:

Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας»
•

Σάββατο,  29η Δεκεμβρίου 2012

•
Διοργάνωση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»



Προπαρασκευαστικὲς ἐργασίες στὴν Αἴθουσα.
Χαιρετισμὸς καὶ παρουσίαση τοῦ Σεβαστοῦ Εἰσηγητοῦ

ἀπὸ τὴν κ. Εἰρήνη Ἀρχοντούλη, Πρόεδρο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου».
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«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...».
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Σύντομη Εἰσαγωγὴ στὸ θέμα τῆς Εἰσήγησης (διάρκεια: 40΄):
«Ἡ σχετικά σύντομη Εἰσήγησή μας γιὰ τὶς Εἰκόνες καὶ τὰ Θαύματα δὲν εἶναι βέβαια ἐξαντλητικὴ 

τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θέματος, ἀλλά ἀποτελεί περισσότερο μία βιωματικὴ προσέγγιση,
ἡ ὁποία ὅμως χαρακτηρίζεται ἀπὸ πληρότητα..».
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Ἡ Εἰσήγηση πραγματοποιήθηκε καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ μὲ τὴν βοήθεια τῆς προβολῆς
σχετικοῦ ὑλικοῦ ἐπὶ ὀθόνης (παρουσίαση). Ἡ ἐποπτικὴ συνεργία «ἐλάφρυνε» τὴν βαρύτητα 
καὶ ἔδωσε σὲ ὅλους τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦν μὲ μεγαλύτερη ἄνεση καὶ προσοχή.
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Ἡ πολὺ ἐνδιαφέρουσα Εἰσήγηση, διατυπωμένη μὲ τὴν γνωστὴ εὐχέρεια λόγου
τοῦ Εἰσηγητοῦ, προκάλεσε ἐρωτήματα καὶ ἀπορίες, τὰ ὁποῖα διατυπώθηκαν ἀπὸ τοὺς πα-
ρευρεθέντας Εἰκονοφίλους καὶ συζητήθηκαν μέσα σὲ κλῖμα ἠπιότητος καὶ καλῆς διάθεσης.
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Οἱ ἐμπειρίες ἀπὸ θαύματα Εἰκόνων, Κληρικῶν μὲ μεγάλη πνευματικὴ πείρα,
ἀλλὰ καὶ λαϊκῶν μὲ ἀνάλογα μεγάλη πνευματικὴ «δίψα», ἄρχισαν νὰ ἀλληλο-
συμπληρώνουν ἡ μία τὴν ἄλλη καὶ νὰ οἰκοδομοῦν θαυμάσια τὴν Εἰκονολογικὴ 



 Οἱ σημαντικὲς καταθέσεις πλήθυναν, ἐφ’ ὅσον ὅπως τονίσθηκε ἀπὸ τὸν Εἰσηγητή...



«...ζοῦμε καθημερινὰ μέσα σὲ θαύματα ἀπὸ Εἰκόνες, μικρὰ καὶ μεγάλα...».
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Παρευρισκόμενοι Ἁγιογράφοι, ἀλλὰ καὶ ἁπλοῖ Εἰκονόφιλοι εὐχαρίστησαν ἀπὸ καρδίας, 
γιὰ τὴν «μύηση» τους, μέσῳ τῆς ἐπιτυχημένης Εἰσήγησης, στὸ Μυστήριο τῶν θαυμάτων.



«Τὸ μεγαλύτερο ἴσως θαῦμα τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων εἶναι, κατὰ τὴν ἄποψή μου,
ἡ βοήθεια ποὺ μᾶς προσφέρουν στὸ νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι κληθήκαμε

νὰ εἴμαστε πολίτες τῆς Οὐράνιας Βασιλείας, καὶ ὄχι τοῦ κόσμου...».
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Τέλος μὲ εὐχαριστίες καὶ τὰ καθιερωμένα δῶρα στὸν Εἰσηγητή. Ἡ ζεστὴ Εἰκονολογικὴ 
«ἀτμόσφαιρα» παρέτεινε ἀρκετά τὴν ἐπίσημη συζήτηση (διάρκεια: 85΄)...



Κέρασμα καὶ συνέχιση κατάθεσης προσωπικῶν ἐμπειριῶν
«Εἰκονολογικῶν θαυμάτων». Ὁ χρόνος εἶναι πάντοτε τόσο λίγος...
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Τελευταῖες ἀνταλλαγὲς ἀπόψεων καὶ χαρούμενοι ἀποχαιρετισμοί.
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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 (καὶ τελευταία) Εἰσήγηση:

●
Τετάρτη, 2α Ἰανουαρίου 2013

●
Στὴν Αἴθουσα Β’ τῆς Ἔκθεσης Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας Α´

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

●
Εἰσηγητής:

+ Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυπριανός,
Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ἱ. Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

●
Θέμα:

«Ἡ Ἁγιογραφία ὡς Λειτουργία
καὶ ὁ Ἁγιογράφος ὡς Λειτουργὸς»




