ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών με αφορμή τον εορτασμό του
Ιωβηλαίου των πενήντα ετών λειτουργίας του (1968-2018) διοργανώνει έκθεση
στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή των Βλατάδων με τίτλο: «Το
ημέτερον κάλλος. Βυζαντινές εικόνες από την Θεσσαλονίκη». Πρόκειται για μια
μοναδική έκθεση που φιλοδοξεί να προβάλει την καλλιτεχνική παραγωγή της
βυζαντινής Θεσσαλονίκης ως σπουδαίου πνευματικού κέντρου που παρήγαγε
υψηλής ποιότητας ζωγραφικά και ψηφιδωτά έργα τέχνης αλλά και να αναδείξει
τη μεγάλη συνεισφορά της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των
Βλατάδων στη διάσωση μεγάλου αριθμού εικόνων που αποτελούν σημαντικά
δείγματα αυτής της καλλιτεχνικής παραγωγής.
Στο πλαίσιο της έκθεσης εντάσσονται βυζαντινές εικόνες που προέρχονται από
το σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής Βλατάδων, ενώ έχει ήδη εξασφαλισθεί η
συμμετοχή πολύ σημαντικών βυζαντινών εικόνων από τις Ιερές Μητροπόλεις
Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, Κασσανδρείας, Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας, και Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος. Πολύτιμα εκθέματα θα
είναι επίσης, η εικόνα της Παναγίας Αγιοσορίτισσας με την επωνυμία «Η Ελπίς
των Απελπισμένων» από το Freising (Γερμανία), η οποία θα παραμείνει στην
έκθεση για ένα μήνα, καθώς και η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου, με
ενσωματωμένο φιαλίδιο μύρου, από το Sassoferrato της Ιταλίας.
Πολλές από τις εικόνες που θα εκτεθούν αποτελούν εφέστιες προσκυνηματικές
εικόνες ενοριακών ναών, που παραχωρούνται για πρώτη φορά από τους ιερούς
ναούς, χάριν της Εκθέσεως, με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων μητροπολιτών και
των προϊσταμένων των ναών.
Η έκθεση έχει ενταχθεί στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018, οργανώνεται με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Προκοπίου Παυλοπούλου.
Την υλοποίηση της έκθεσης στήριξαν μεγάλοι χορηγοί όπως η Εταιρεία «Lamda
Development» του Ομίλου Λάτση, η Eurobank, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η Εταιρεία
ΑΚΤΩΡ και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και
άλλοι χορηγοί όπως η εταιρία RAYCAP A.E., η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., και το Ίδρυμα
Πολιτισμού: Χotaris Art Forum.
Τα εγκαίνια θα τελεσθούν την 1η Οκτωβρίου 2018 στις 9.30 π.μ. από την Αυτού
Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στην Ιερά
Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή των Βλατάδων (κτήριο Μισιρλόγλειου
Βιβλιοθήκης) στη Θεσσαλονίκη. Μετά την τελετή των εγκαινίων θα υπογραφεί
Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ το Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών από τον Πρύτανη του ΑΠΘ
κ. Περικλή Μήτκα και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Επίσκοπο Αμορίου κ. Νικηφόρο,
και θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κωνσταντίνου Ζεγκίνη
«Παροιμίες της Ίμβρου», από τον κ. Γεώργιο Ξεινό και τον κ. Αθηνόδωρο
Συρόπουλο.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα απονεμηθούν περγαμηνές επίτιμων μελών της
Εταιρείας Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου στον Μητροπολίτη Μιλήτου κ. Απόστολο
και στον Επίσκοπο Αμορίου κ. Νικηφόρο για το διαρκές ενδιαφέρον και τη στήριξή
τους προς την Εταιρεία.
Η όλη εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τον χαιρετισμό της Α.Θ. Παναγιότητος του
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ξενάγηση από την Έφορο του
Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών δρ. Φλώρα Καραγιάννη, τον επίκ.
καθηγητή κ. Γεώργιο Φουστέρη, βυζαντινολόγο και την κ. Δήμητρα ΓουργιώτηΤριανταφυλλίδη, μουσειολόγο.
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