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Άρχισαν χθες, 17 Σεπτεμβρίου 2018, οι εργασίες του ΙΖ’ Πανελληνίου 
Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο 
διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά 
Μητρόπολη Κορίνθου, και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο της 
Μητροπόλεως, «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» στην Αρχαία Κόρινθο, με τη 
συμμετοχή 65 εκπροσώπων από τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Γενικό θέμα του Συμποσίου, το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα 
του  Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερωνύμου, είναι: «Οι Ιερές Ακολουθίες στην περίοδο της ‘’Παρακλητικής’’, 
του ‘’Τριωδίου’’ και του ‘’Πεντηκοσταρίου’’». 

Αμέσως μετά την υποδοχή των συνέδρων έλαβε χώρα η τελετή του 
Αγιασμού υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμεντος, 
Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και 
παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, Καισαριανής, Βύρωνος και 
Υμηττού κ. Δανιήλ, Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Μεσσηνίας κ. 
Χρυσοστόμου και του φιλοξενούντος το Συμπόσιο Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου. Τιμητικώς παρέστησαν 
εκπρόσωποι των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών της Κορίνθου.  
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Το μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, ανέγνωσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης 
κ. Κλήμης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι, «οι Ιερές Ακολουθίες των 
λειτουργικών βιβλίων της Παρακλητικής, του Τριωδίου και του 
Πεντηκοσταρίου συμβάλλουν δυναμικά στον ‘’πλατυσμόν’’ της καρδιάς μας. 
Αναφωνούμε μαζί με τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, εδώ στην Κόρινθο: 
‘’Τό στόμα ημών ανέωγε προς υμάς, Κορίνθιοι, η καρδία ημών πεπλάτυνται’’ 
(Β΄Κορ. 6,11)», ενώ αλλού αναφέρει ότι, «μέσα από την εντρύφηση και την 
μελέτη των ιερών Ακολουθιών ξεπροβάλλει ο χαρισματικός ουράνιος 
κόσμος της Παναγίας και των Αγίων».  

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε «καλή και ευλογημένη συνέχεια στις 
εργασίες του Συμποσίου ελπίζοντας οι λόγοι που θα ακουστούν να 
μεταβληθούν σε εποικοδομητικές πράξεις για όλα τα στελέχη της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, προς δόξαν Αυτής και των πιστών Της».    

Κατά την προσφώνησή τoυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. 
Διονύσιος, αφού καλωσόρισε τους συνέδρους, ευχαρίστησε τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο ως 
και την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως για τους 
κόπους του συντονισμού και της προετοιμασίας του Συμποσίου. 
Ταυτόχρονα τόνισε ότι «είμεθα κάτοχοι μεγίστου λειτουργικού πλούτου 
αποτεθησαυρισμένου εις όλα τα προς χρήσιν Λειτουργικὰ Βιβλία της 
Εκκλησίας μας, ως η Παρακλητική, η οποία καλύπτει τον ακίνητον κύκλον 
των Εορτών του ενιαυτού μαζί με τα Μηναία αλλά και το Τριώδιον και το 
Πεντηκοστάριον, τα οποία καλύπτουν τον κινητό κύκλο των Εορτών του 
Εκκλησιαστικού Έτους. Αυτός ο πλούτος, η αξία και η χρησιμότητά του θα 
αναπτυχθούν μέσα από τις εισηγήσεις έγκριτων ομιλητών κατά τας 
συνεδρίας, αι οποίαι θα ακολουθήσουν, και θα διαφωτίσουν τους 
συμμετέχοντας εις αυτάς, ώστε και αυτοί με την σειρά τους να διαφωτίσουν 
τους Κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων εκ των οποίων απεστάλησαν». 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και 
Υμηττού κ. Δανιήλ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κηρύσσων την 
έναρξη των εργασιών του Συμποσίου, τόνισε ότι στο παρόν Λειτουργικό 
Συμπόσιο θα δοθεί η ευκαιρία να εξεταστούν οι Ιερές Ακολουθίες και το 
πώς αυτές πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του Εκκλησιαστικού 
Έτους, καθώς η Θεία Λατρεία είναι ένας από τους βασικούς άξονες 
εξέλιξης για την  ζωή της Εκκλησίας μας. 

Χθές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνεδρία με την  
παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερωνύμου και υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κορίνθου κ. Διονύσιου. Ο Μακαριώτατος τόνισε ότι «είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός και παιδαγωγικός ο βιβλικός χαρακτήρας των κειμένων και 
ύμνων, που εξετάζονται στο Συμπόσιο αυτό. Η ιδιαίτερη αυτή προσφορά 
αποτιμάται και εις τους εκδοθέντας συλλογικούς τόμους, οι οποίοι μας 
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βοηθούν να εμβαθύνουμε και να κατανοήσουμε καλλίτερα τη δυναμική 
αυτών των ειδικών θεμάτων». Επίσης εξέφρασε ολόθερμες ευχαριστίες 
προς τον φιλοξενούντα το Συνέδριο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Κορίνθου κ. Διονύσιο, για την αρτιότητα της φιλοξενίας, ως και στον 
Πρόεδρο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και 
Υμηττού κ. Δανιήλ και τα Μέλη της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 
Λειτουργικής Αναγεννήσεως για την άοκνη και ουσιαστική εργασία επί 
των λειτουργικών ζητημάτων.  

 Η πρώτη Εισήγηση είχε ως θέμα: «Τα προφητικά κείμενα στις Ιερές 
Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος». Ο 
Εισηγητής, Ελλογιμώτατος κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, Καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος 
παρουσίασε πτυχές του θέματoς, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Το 
σύστημα των βιβλικών αναγνωσμάτων της Μ. Τεσσαρακοστής και της Μ. 
Εβδομάδος διατηρεί την δυναμικότητα της πρωτοχριστιανικής λατρείας, 
παρέχει τα ασφαλή θεολογικά κριτήρια για την λειτουργική της 
αντιμετώπιση και διασφαλίζει τη διαχρονική θέση της στο έργο της 
σωτηρίας του ανθρώπου». 

Ο δεύτερος Εισηγητής, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. 
Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε το θέμα: «Τα Καινοδιαθηκικά 
κείμενα στις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της 
Μεγάλης Εβδομάδος».  Ο Αιδεσιμολογιώτατος ανέφερε ότι, «πέντε  είναι 
τα κύρια χαρακτηριστικά της Μ. Τεσσαρακοστής (ότι προηγείται διαδοχική 
προετοιμασία για το πνεύμα της από τις πριν από αυτή πέντε Κυριακές, ότι 
στο τυπικό της συνυπάρχουν παλαιά λειτουργικά στοιχεία με νεώτερα, ότι 
έχει στοιχεία που μαρτυρούν ότι κατά την παλαιά εποχή γινόταν κατ’αυτή  
βαπτισματική προετοιμασία των πιστών, ότι παντού είναι ευδιάκριτος ο 
σταυρικός προσανατολισμός της και τέλος ότι είναι στιγματισμένη από 
αυτό που ονομάζουμε, στη λειτουργική μας ζωή, χαρμολύπη)». 

Η τρίτη  Εισήγηση είχε ως θέμα: «Μετάνοια και σωτηρία κατά τον 
Μ. Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης». Ο Εισηγητής, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. 
κ. Νικόλαος Ιωαννίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη 
διατύπωση εμπεριστατωμένων θεολογικών θέσεων τόνισε ότι: «Ο Μέγας 
Κανών του Οσίου Ανδρέα, εκφράζει το αιώνιο δράμα της αμαρτίας, της 
μετάνοιας, της συγχωρήσεως και της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο 
δραματικός χαρακτήρας του λόγου του φανερώνει την τραγωδία της 
αμαρτίας, την πικρότητα της προσωπικής ευθύνης για κάθε αμάρτημα, την 
αναγνώριση που οδηγεί στην αυτοκατηγορία, την έγρηγορση, την 
εξομολόγηση και μετάνοια, την αγωνία και την ελπίδα του θείου ελέους 
καθώς και την βεβαιότητα της σωτηρίας χάρις στην ευσπλαχνία του Θεού». 
     Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου έκλεισε με γόνιμη συζήτηση επί των 
αναπτυχθέντων θεμάτων. Ακολούθως παρατέθηκε από την φιλοξενούσα 
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Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου δείπνο προς τιμήν των Εισηγητών και των 
Συνέδρων και οι εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων αναχώρησαν για 
τους τόπους διαμονής τους. 
 
 
 

Εκ της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής  
Λειτουργικής Αναγεννήσεως 


