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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Πρός 
τήν CερDν $ρχιεπισκοπHν $θηνIν καί  
τάς Cεράς ΜητροπJλεις τ&ς KκκλησLας τ&ς MλλDδος 
 
ΘOµα: «Rκθεσις "ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2021"» 

 
Kκ Συνοδικ&ς $ποφάσεως, ληφθείσης Yν τZ Συνεδρί[ τ&ς 

∆ιαρκο\ς Cερ]ς Συνόδου τ&ς 13ης µηνός �ανουαρίου Y.^., γνωρίζο-
µεν aµbν cτι d ∆ιαρκής Cερά Σύνοδος, λαβο\σα aπ’ hψιν τό aπ' 
kριθ. πρωτ. 1/7.1.2021 ^γγραφον το\ Προέδρου τ&ς Εmδικ&ς Συνοδι-
κ&ς Kπιτροπ&ς Yπί τ&ς $καδηµίας KκκλησιαστικIν ΤεχνIν, Αmδε-
σιµολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θωµ] Συνοδινο\, δι’ οn 
Yνηµερώνει περί τ&ς πραγµατοποιήσεως τ&ς Kκθέσεως «ΕΙΚΟΝΩΝ 
ΤΕΧΝΗ 2021» καί καταθέτει τούς cρους συµµετοχ&ς καλλιτεχνIν 
εmς αpτήν, kπεφάσισεν cπως παρακαλέσ< aµ]ς qνα συστήσητε εmς 
καλλιτέχνας οr sποbοι δραστηριοποιο\νται Yν τZ Kπαρχί[ aµIν, 
καθώς καί εmς τάς Cεράς Μονάς τ&ς Cερ]ς Μητροπόλεως aµIν, αr 
sποbαι φιλοτεχνο\ν εmς διαφόρους Yκκλησιαστικάς τέχνας, τήν συµ-
µετοχήν αpτIν εmς τήν Yν λόγt Rκθεσιν. ∆ιά το\ τρόπου τούτου θά 
προβληθZ d kκαταπόνητος φιλοκαλία τIν µοναχIν, τIν 
µοναζουσIν καί τIν λἀκIν µελIν τ&ς Kκκλησίας, οr sποbοι 
φιλοτεχνο\ν, διασώζουν καί δίδουν νέαν πνοήν εmς τήν vρθόδοξον 
χριστιανικήν παράδοσιν καί Yκκλησιαστικήν τέχνην.  
 x Rκθεσις αyτη πραγµατοποιεbται Yπ’ εpκαιρί[ το\ zορτα-
σµο\ τIν διακοσίων YτIν kπό τ&ς Mλληνικ&ς Kπαναστάσεως το\ 
1821 καί διοργανώνεται aπό τ&ς Εmδικ&ς Συνοδικ&ς Kπιτροπ&ς 
$καδηµίας KκκλησιαστικIν ΤεχνIν, µέ θέµα: «Οr |γιοι Νεοµάρ-
τυρες καί d Mλληνική Kπανάσταση». 
 x Rκθεσις θά πραγµατοποιηθZ εmς τό Πνευµατικόν Κέντρον 
τ&ς Cερ]ς $ρχιεπισκοπ&ς $θηνIν, sδός Βασιλείου το\ Μεγάλου 15, 
$θ&ναι (Ρούφ), Τ.Κ. 11 854, τηλ. 2103473887. 



 Οr �ργανωταί τ&ς Kκθέσεως kπευθύνονται εmς κάθε εmκαστι-
κόν καλλιτέχνην καί τόν καλο\ν νά λάβ< µέρος βάσει τIν 
κατωτέρω: 
 1. x Rκθεσις θά YγκαινιασθZ τήν Τρίτην 19 vκτωβρίου καί 
θά διαρκέσ< �ως τήν Πέµπτην 30 ∆εκεµβρίου 2021. 
 2. Τό θέµα τ&ς Kκθέσεως ε�ναι: «Οr |γιοι Νεοµάρτυρες καί d 
Mλληνική Kπανάσταση». 
 3. Γίνονται δεκτά ^ργα Παραδοσιακ&ς vρθόδοξης Τέχνης, kλ-
λά καί ^ργα τά sποbα ε�ναι Yλεύθερη προσωπική δηµιουργία το\ 
καλλιτέχνου. 
 4. Τό ε�δος τIν ^ργων καί αr τεχνικαί ε�ναι Yλεύθερα. (Ζωγρα-
φική, �γιογραφία, Χαρακτική, Ψηφιδωτόν, �αλογραφία, Ξυλο-
γλυπτική, Μικρογλυπτική, Κέντηµα). 
 5. ∆ικαίωµα συµµετοχ&ς ^χουν cλοι οr καλλιτέχναι. Κάθε καλ-
λιτέχνης συµµετέχει δι’ zνός (1) �ως καί τριIν (3) ^ργων του. Τά 
προτεινόµενα διά τήν Rκθεσιν ^ργα θά Yπιλεγο\ν kπό τήν Κριτι-
κήν Kπιτροπήν τ&ς Kκθέσεως, τήν sποίαν kπαρτίζουν τά Μέλη τ&ς 
Εmδικ&ς Συνοδικ&ς Kπιτροπ&ς $καδηµίας KκκλησιαστικIν 
ΤεχνIν. 
 6. Κάθε καλλιτέχνης, s sποbος Yπιθυµεb νά λάβ< µέρος, 
δύναται νά καταθέσ< εmς τό e-mail: eat.ee@yahoo.com � εmς τό 
Γραφεbον τ&ς Εmδικ&ς Συνοδικ&ς Kπιτροπ&ς Yπί τ&ς $καδηµίας Kκ-
κλησιαστικIν ΤεχνIν τ&ς Kκκλησίας τ&ς Mλλάδος (�ασίου 1 καί 
Γενναδίου 14, 115 21 $θ&ναι, τηλ. 210 7272268-255, 6983772240), 
φάκελον µέ τήν ^νδειξιν «∆ιά τήν Εmδικήν Συνοδικήν Kπιτροπήν 
Yπί τ&ς $καδηµίας KκκλησιαστικIν ΤεχνIν. ∆ιά τήν Rκθεσιν "Εm-
κόνων Τέχνη 2021". �π’ hψιν Γραµµατέως $ρχιµ. Βαρθολοµαίου 
$ντωνίου - Τριανταφυλλίδη», s sποbος θά περιέχ<: 
 α) Σύντοµον βιογραφικόν σηµείωµα το\ Yνδιαφεροµένου, εmς 
τό sποbον θά kναγράφωνται καί στοιχεbα Yπικοινωνίας (διεύθυνσις, 
τηλέφωνα, �λ. ταχυδροµεbον). 
 β) Φωτογραφίας zνός �ως τριIν (1 - 3) ^ργων αpτο\, µέ τά 
sποbα Yπιθυµεb νά λάβ< µέρος εmς τήν Rκθεσιν. (Εmς τάς φωτογραφί-
ας kναγράφονται: hνοµα καλλιτέχνου, τίτλος, aλικόν, διαστάσεις 
το\ ^ργου). Οr φάκελοι δέον cπως aποβληθο\ν �λεκτρονικIς � 
προσωπικIς � καί µέσt ταχυδροµείου �ως τήν 31ην Αpγούστου 
2021. 

∆ιά πλείονας πληροφορίας δύνασθε νά kπευθύνησθε εmς τόν 
Γραµµατέα τ&ς Εmδικ&ς Συνοδικ&ς Kπιτροπ&ς Yπί τ&ς $καδηµίας 
KκκλησιαστικIν ΤεχνIν $ρχιµανδρίτην π. Βαρθολοµαbον $ντωνί-
ου - Τριανταφυλλίδην εmς τά τηλέφωνα: 210-7272268-255 καί 
6983772240 καί εmς τήν διεύθυνσιν �λεκτρονικο\ ταχυδροµείου 
eat.ee@yahoo.gr 
 

KντολZ τ&ς Cερ]ς ΣυνJδου 
� $ρχιγραµµατε�ς 
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Κοινοποίησις: 
Εmδικήν Συνοδικήν Kπιτροπήν 
Yπί τ&ς $καδηµίας KκκλησιαστικIν ΤεχνIν 
Παρ’ dµbν 


