▪ Ἕνα ἰδιαίτερα σηµαντικὸ γεγονὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας



«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Α´»
Ἕνα ἐλπιδοφόρο ἄνοιγµα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασµιωτάτου

Μητροπολίτου µας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τὴν εὐλογία
τῶν Ἀναπληρωτῶν αὐτοῦ Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Κυπριανοῦ καὶ
Χρυσοστόµου, πραγµατοποιήθηκε τὸ Σάββατο 8/21 Φεβρουαρίου 2009, (6-9
µ.µ.) ἡ πρώτη «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις», στὸ πλαίσιο τῶν Μαθηµάτων γιὰ
τὸν χειρισµὸ τοῦ σχεδίου, τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ χρώµατος στὴν Ἁγιογραφία,
τὰ ὁποῖα διοργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.
Ἡ «Σύναξις» ἔγινε στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου «Ὁ
Εὐαγγελισµὸς τῆς Θεοτόκου» στὸν Κολωνό.
Τὰ Μαθήµατα ἄρχισαν πρὸ τριµήνου µὲ σηµαντικὴ συµµετοχὴ
Μαθητῶν, κυρίως µέσῳ ἀλληλογραφίας καὶ διαδικτύου ἀπὸ ὅλη τὴν
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Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Ἤδη ὁ ἀριθµὸς τῶν Μαθητῶν
ὑπερβαίνει τοὺς πενήντα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ νέες ἐγγραφὲς παραµένει
αὐξηµένο.

Ἐνδεικτικὸ τοῦ µεγάλου ἐνδιαφέροντος ἀπετέλεσε ἡ συγκινητικὴ
προσέλευσις δύο Μαθητῶν Ἁγιογράφων ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, µόνο
γιὰ τὴν συµµετοχὴ στὴν «Ἁγιογραφικὴ Σύναξι», ἀφοῦ ἀµέσως µετὰ
ἀνεχώρησαν πάλι γιὰ τὴν συµπρωτεύουσα, µὲ σκοπὸ τὴν συµµετοχή τους
στὴν Κυριακάτικη θεία Λειτουργία!

***

Τὸ πρόγραµµα τῆς «Συνάξεως»

ἄρχισε προσευχητικῶς καὶ οἱ µικροὶ
Μαθητὲς ἀπήγγειλαν Εἰκονολογικὰ
τροπάρια, «Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα
Σου…», «Τὴν θείαν Εἰκόνα Σου…»,
κλπ. , ἐνῶ τὸ Ἀπολυτίκιον «Ἀκέστωρ
σοφώτατος Ἱεροµύστα Λουκᾶ, ζωγράφος
πανάριστος…», τοῦ προστάτου τῶν
Ἁγιογράφων Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἀπήγγειλαν ὅλοι οἱ
παρευρισκόµενοι Μαθητές.
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Ἡ Εἰσήγησις ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Μονῆς, µὲ θέµα «Τὸ
Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν
Φυλὴ Ἀττικῆς, 1961-2009», ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στοὺς νέους Μαθητές, ἀλλὰ
καὶ τοὺς ὑπολοίπους Εἰκονοφίλους, ἐφ’ ὅσον ἡ «Σύναξις» ἦταν ἀνοικτὴ γιὰ
κάθε ἐνδιαφερόµενο, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευµατικοῦ
Κέντρου,
α) νὰ γνωρίσουν καὶ
αὐτὴν τὴν δραστηριότητα τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
καὶ Πνευµατικοῦ µας Πατέρα, τοῦ
πρώτου Ἁγιογράφου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς µας, καὶ τοῦ Ἁγιογραφείου
ποὺ ἵδρυσε, καὶ
β) νὰ γνωρίσουν, κυρίως
µὲ τὴν βοήθεια ἀναγνώσεως
κειµένων τῶν Μοναχοῦ Διονυσίου ἐκ Φουρνᾶ καὶ Φωτίου
Κόντογλου, τοὺς ὅρους, τοὺς
ὁποίους ὀφείλουν νὰ πληροῦν
ὅσοι ἐπιθυµοῦν νὰ ἀσχοληθοῦν
µὲ τὴν Πάντιµον Τέχνην καὶ
Ἐπιστήµην τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγιογραφίας.
Ἐπίσης, ἐτέθησαν ἕξι µακροπρόθεσµοι στόχοι, οἱ ἑξῆς:
α. Ἡ ἀνάδειξις νέων ἱκανῶν Ἁγιογράφων καὶ ἡ ὁλοκλήρωσις, µέσῳ
αὐτῶν, τῆς ἁγιογραφήσεως τῶν Ναῶν της Μητροπόλεώς µας.
β. Ἡ ἵδρυσις “κανονικῆς” σχολῆς Ἁγιογραφίας.
γ. Ἡ εἰκονολογική ἐκπαίδευσις τῶν πιστῶν µας, Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν,
ἡ ὁποία ἤδη ἄρχισε νὰ συντελῆται µέσῳ τῶν Μαθηµάτων.
δ. Ἡ δηµιουργία Ἱστοσελίδος - Περιοδικοῦ.
ε. Ἡ δηµιουργία Ἁγιογραφείου µὲ ἱεραποστολικοὺς σκοπούς, µὲ
στόχο τόσο τὴν ἁγιογράφησι Εἰκόνων γιὰ Ναοὺς τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν
µας στὶς ἀναπτυσσόµενες χῶρες, ὅσο καὶ τὴν οἰκονοµικὴ ἐνίσχυσι τῶν
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προσπαθειῶν, γιὰ τὴν ἀνακούφισι τῶν δεινῶν, τὰ ὁποῖα τοὺς πλήττουν:
πείνας, δίψας καὶ ἀσθενειῶν.
Ϛ. Ἡ Ὀρθόδοξος Μαρτυρία στὸν παγκόσµιο χῶρο τῆς Τέχνης καὶ
εἰδικώτερα τοῦ χρώµατος, τὸν ὁποῖο λυµαίνονται πολλὲς θρησκεῖες καὶ
φιλοσοφίες γιὰ τὴν προώθησι τῶν στόχων καὶ σκοπῶν τους, µὲ θύµατα
τοὺς ἀνυποψίαστους, οἱ ὁποῖοι προσεγγίζουν αὐτὸν τὸν «χῶρο».

Οἱ δύο παρουσιάσεις, ἐπὶ ὀθόνης, µὲ θέµατα «Τὸ Παραδεισένιο
Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας» καὶ «Α´ Ψηφιακὴ Ἔκθεσις Εἰκόνων:
Τὰ δῶρα τοῦ Πατέρα µας», ἔδωσαν ἔµφασι καὶ ἐνίσχυσαν τὸν λόγο τῆς
Εἰσηγήσεως µὲ τὴν δύναµι τῆς εἰκόνος, κατὰ τὴν σοφὴ ρῆσι: «ὅσα λέει
µιὰ εἰκόνα, δὲν τὰ λένε χίλιες λέξεις».
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Στὸ δεύτερο µέρος τοῦ προγράµµατος, ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητός,

ἐπὶ 20ετίαν, Διδάσκαλος τῶν Ἁγιογράφων τῆς Μονῆς µας κ. Φίλιππος
Μαρκόπουλος, ἐξέπληξε µὲ τὴν εὐχέρεια καὶ βαθύτητα τοῦ λόγου του καὶ

ἔδωσε τὴν εὐκαιρία σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκοµένους νὰ θαυµάσουν τὴν
παιδικὴ ἁπλότητα καὶ συγχρόνως σοφία τῶν ζωγραφικῶν τρόπων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἁγιογραφίας.
Εἶναι σηµαντικὲς οἱ θέσεις τοῦ Διδασκάλου γιὰ τὴν θέσι τοῦ
Ἁγιογράφου στὴν Ἐκκλησία, θέσι ἁπλοῦ διακονητοῦ σὲ ἕνα εἰδικὸ πόστο,
χωρὶς κάποια ἰδιαίτερη τιµὴ καὶ ἀξία σὲ σχέσι µὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον πιστό, καθὼς καὶ ὡς πρὸς τὴν ἄµεση ἐξάρτησι καὶ σύνδεσι τῆς τεχνοτροπίας
τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγιογραφίας καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγιογράφου µὲ τὴν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ παρουσίασις ἐπὶ
πίνακος παραδείγµατος γιὰ
τὸν χειρισµὸ τῶν χρωµάτων αὔξησε τὸ γενικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ συµµετοχὴ
τῶν Μαθητῶν, τὴν ὁποία
ἐπεζήτησε ὁ Διδάσκαλος,
διήγειρε στὸ ἔπακρον τὸν
ἐνθουσιασµό τους γιὰ τὶς
νέες γνώσεις, ποὺ µὲ τόσο
ἁπλό, ἀλλὰ ταυτόχρονα
ἰσχυρὸ καὶ σοφὸ τρόπο τοὺς
µεταδίδονταν.
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Οἱ ἐρωτήσεις ποὺ ἐτέθησαν ἀπὸ τοὺς Μαθητές, µικροὺς καὶ µεγάλους, ἀπαντήθηκαν µὲ ἁπλότητα, ἀλλὰ συνάµα καὶ µὲ ἐπιστηµονικὴ
ἀκρίβεια, σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα, µὲ σκοπὸ νὰ βοηθηθοῦν ὅλοι
στὴν κατανόησι τοῦ τρόπου χειρισµοῦ τοῦ χρώµατος, µὲ ἀπώτερο στόχο
τὴν ἔκφρασι τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, (χρῆσις τριῶν µόνο βασικῶν
χρωµάτων γιὰ τὴν δηµιουργία ὁποιουδήποτε ἄλλου χρώµατος, τριῶν
ἐπιπέδων καὶ δύο γραµµῶν γιὰ τὴν ἁγιογράφησι κάθε στοιχείου Εἰκόνος
κλπ).

***

Ἡ «Σύναξις» ἔκλεισε µὲ τὴν προσφορὰ τοῦ φωτογραφικοῦ Λευ-

κώµατος τῆς Μονῆς µας, ὡς ἀναµνηστικοῦ δώρου, στὸν ἀγαπητὸ
Διδάσκαλό µας καὶ τὴν καταληκτήριο προσευχή «Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων
Πατέρων ἡµῶν…».
Στὴν ἔξοδο ἅπαντες κεράστηκαν γλύκυσµα καὶ ἀναψυκτικό, τὰ
ὁποῖα προσέφεραν εὐγενῶς Μαθητὲς τοῦ προγράµµατος. Μοιράστηκαν
ἐπίσης σὲ ὅλους ἐκτυπωµένες ἀπὸ τὴν Μονή µας Εἰκόνες τοῦ προστάτου τῶν Ἁγιογράφων Ἀποστόλου Λουκᾶ, ἁγιογραφοῦντος τὴν Εἰκόνα τῆς
Θεοµήτορος, ὡς ἐνθυµίου τῆς πρώτης αὐτῆς «Ἁγιογραφικῆς Συνάξεως»,
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τοῦ προστάτου τῶν Μαθηµάτων µας Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίµοβιτς καὶ τῆς
Δευτέρας τοῦ Κυρίου Παρουσίας. Οἱ Μαθητὲς ἐφωδιάστηκαν ἐπιπλέον
µὲ χρήσιµο πίνακα, ὅπου ἀναγράφονται τὰ «Ἀπαραίτητα» γιὰ τὴν ἔναρξι
ἁγιογραφήσεως Εἰκόνος.
Ἡ χαρὰ ὅλων ἦταν ἐµφανής, ἡ ὠφέλεια µεγάλη καὶ ἀναµφισβήτητη,
παρ’ ὅλες τὶς ἀτέλειες µιᾶς πρώτης τέτοιας προσπάθειας, καὶ ἡ ἐλπίδα
γιὰ συνέχεια ἔγινε βεβαιότητα, ἂν ὁ Θεὸς εὐλογήση, ἀφοῦ ὁ Διδάσκαλος
ἀνταποκρίθηκε θετικά, µὲ ἀγάπη καὶ καλωσύνη, στὸ αἴτηµα τῶν Μαθητῶν
νὰ εἶναι µαζί µας καὶ στὴν δεύτερη «Σύναξί» µας.

Τῷ δὲ Θεῷ ἡµῶν, τῷ δωρουµένῳ ἡµῖν τὰ πάντα,
πρέπει πᾶσα δόξα, τιµὴ, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν!
+ Μ. Γ.
8/21.2.2009
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