
Με ιδιαίτερη τιμή σας προσκαλούμε
να επισκεφθείτε την

26η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Η προσέλευση σας θα προσδώσει ιδιαίτερη 
ικανοποίηση και μεγάλη χαρά στους εκθέτες 

που θα σας παρουσιάσουν μοναδικά εκθέματα 
και έργα εκκλησιαστικής τέχνης.
Όλα τα απαραίτητα λειτουργικά

για τον εξοπλισμό και την ευταξία 
των Ιερών Ναών και Ιερών Μονών, ενθυμήματα, 

είδη για τα μοναστηριακά εκθετήρια,
τα καταστήματα εκκλησιαστικών 

και λαϊκής τέχνης.

.Εικαστική Έκθεση,

ΦΩΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ
σημαντικότατοι επώνυμοι αγιογράφοι παρουσιάζουν

μοναδικά έργα βυζαντινής αγιογραφίας, 
τοιχογραφίας και ψηφιδωτών.

Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες
ξυλόγλυπτες, ασημένιες, ασημόχρυσες, επιχρυσομένες, 

αγιογραφημένες ή υψηλότατης μεταξοτυπίας.

Ιερά σκεύη Θείας Λειτουργίας
Xειροποίητα σκαλιστά ή με σμάλτο.

Ξυλόγλυπτα τέμπλα & έπιπλα
από τεχνίτες που δίνουν μια αυθεντική

μοναδικότητα και διαχρονικότητα.

Μπρούτζινα αντικείμενα
πολυέλαιοι, μανουάλια, καντήλια.

Μαρμάρινες κατασκευές
από καλλιτέχνες μαρμαρογλύπτες που φιλοτεχνούν
έργα ιδιαίτερης βαρύτητας (τέμπλα, δάπεδα κ.α).

Αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων
σχεδιασμένες από τεχνίτες που γνωρίζουν την παράδοση.

Ιερατικά άμφια, υφάσματα & χρυσοκεντήματα
ραμμένα από ιεροράπτες που γνωρίζουν και καλύπτουν 

τις ιδιαίτερες προσωπικές καθώς και τις ανάγκες
του Ιερού Ναού.

Λειτουργικός εξοπλισμός
εκκλησιαστικά χαλιά, διάδρομοι, καμπάνες

και μηχανισμοί κωδονοκρουσίας, ηχητικά συστήματα
και ηλεκτροακουστικές εφαρμογές.

Κατασκευές για την ευταξία των Ιερών Ναών & Μονών
καλλιτεχνικές εφαρμογές βιτρώ και ψηφιδωτών.

Αναλώσιμα
όπως καρβουνάκια, αρωματικές ποικιλίες σε λιβάνι, 

καντηλόκουπες, κεριά από μελισσοκέρι και παραφίνη.

Εκδόσεις, βιβλία & cd βυζαντινής μουσικής

Ημερομηνίες
 Kυριακή 15 Μαΐου - Δευτέρα 16 Μαΐου - Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Ωρες λειτουργιας 10:00 - 19:00

HELEXPO - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16

ΕκθεματαΠροσκληση

Εγνατίας 154,
54621 Θεσσαλονίκη

26
η
έκθεση

Εκκλησιαστικής
Τέχνης

15 -17 ΜΑΪΟΥ 2022
ΗELEXPO 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Ν. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ - Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Ο.Ε.

Δοϊράνης 134, 17673 Καλλιθέα

Tηλ. Κέντρο: 210 9576100

e-mail: mail@atou.gr

www.orthodoxia-expo.gr

    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ME ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’

Ιερός Ναός: 
Ιερά Μονή:

Ονομ/μο Εκπροσώπου:

Επωνυμία Κατ/ματος:

Διεύθυνση:

Πόλη:             Τ.Κ.:

Τηλ.:

Κιν.:

e-mail:
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