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Χαιρετίζω ἐγκάρδια καὶ φιλάδελφα:  
 
 α´. Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη καὶ Ποιμενάρχη τῆς ῾Ιερᾶς 
αὐτῆς Μητροπόλεως καὶ ἀγαπητὸ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ κ. κ. ᾿Ιγνάτιο, ποὺ 
φιλοξενεῖ στὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολή του τὸ Δωδέκατο (ΙΒ´) Λειτουργικὸ 
Συμπόσιο.  
 β´. Τοὺς παρόντες Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, ποὺ εὐλογοῦν 
μὲ τὴν σεπτὴ παρουσία τους τοὺς ποιμαντικοὺς προβληματισμοὺς 
ὅλων μας. 
 γ´. Τοὺς ἐντιμότατους ῎Αρχοντες, ποὺ μᾶς τιμοῦν μὲ τὴν 
παρουσία τους. 
 δ´. Τοὺς Πανοσιολογιωτάτους, Αἰδεσιμολογιωτάτους 
Πρεσβυτέρους, τοὺς Εἰσηγητὲς καὶ Μέλη τοῦ παρόντος Συμποσίου, ποὺ 
ὅλοι μαζὶ θὰ ἀναζητήσουμε πρόσωπα καὶ θὰ ἀνατρέξουμε σὲ καιροὺς 
καὶ χρόνους, ποὺ ἐπέδρασαν ἀποτελεσματικὰ στὴν διαμόρφωση τῆς 
θείας Λατρείας καὶ τοῦ λειτουργικοῦ ἤθους τῶν πιστῶν. 
 ε´. ῞Ολους αὐτοὺς ποὺ προσῆλθαν στὸ συγκαλούμενο σήμερα, 
μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας μας, Δωδέκατο 
(ΙΒ´)  Πανελλήνιο Λειτουργικὸ Συμπόσιο στελεχῶν ῾Ιερῶν 
Μητροπόλεων, γιὰ νὰ μελετήσει τὸ θέμα·  
 

«ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ὁρόσημα στὴ διαμόρφωση τῆς Θείας Λατρείας» 

 
 ῾Η Λατρεία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλο τὸ εὖρος της διαμορφώθηκε ἀπὸ τὴν 
θεολογία τῆς ᾿Εκκλησίας μας καὶ τὸ ἁγιοπατερικὸ φρόνημα καὶ ἦθος, 
ποὺ ἐκφράσθηκε καὶ βιώθηκε ἀπὸ τοὺς πιστοὺς στὶς διαφορετικὲς 
ἐποχὲς κατὰ τὶς ἀνάγκες τους καὶ τὶς ἐπικρατοῦσες συνθῆκες κατὰ τὰ 
ψαλμικά: 
 «῾Ημεῖς δὲ λαός σου καὶ πρόβατα νομῆς σου ἀνθομολογησόμεθά 
σοι εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἐξαγγελοῦμεν τὴν αἴνεσίν 



σου». 
(οη´ (οθ´) 78, 13) 
 Δηλαδή: «᾿Εμεῖς ὅμως εἴμαστε δικός σου λαός, πρόβατα τῆς δικῆς 
σου ποίμνης. Θὰ σὲ εὐχαριστοῦμε καὶ θὰ σὲ δοξολογοῦμε πάντοτε καὶ 
ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ θὰ ἐξαγγέλουμε τὴν δόξα σου». 
 «Τὰ ἐλέη σου Κύριε εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν 
ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου». 
(πη´ (πθ´)88, 2) 
 Δηλαδή: «Τὰ ἐλέη σου, τὴν εὐσπλαχνία σου, Κύριε, θὰ ὑμνολογῶ 
καὶ θὰ ψάλλω πάντοτε, καὶ διὰ μέσου ὅλων τῶν γενεῶν θὰ διαλαλῶ μὲ 
τὸ στόμα μου τὴν ἀλήθειά σου, δηλαδή, ὅτι τηρεῖς τὶς ὑποσχέσεις σου». 
 
 ῎Ετσι κάθε γενεὰ πιστῶν παραλαμβάνουσα ἀπὸ τὴν 
προηγούμενη τὴν παρακαταθήκη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 
πρόσθετε τὸν δικό της αἶνο στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ βίωνε μὲ τὸν δικό 
της τρόπο τὸ μέγα μυστήριο τῆς εὐσεβείας (Α´ Τιμοθέου γ´ 16). 
 ᾿Απὸ τὶς εἰσηγήσεις ποὺ θὰ ἀναπτυχθοῦν ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς θὰ 
ἐπισημανθοῦν τὰ πρόσωπα καὶ οἱ συνθῆκες ποὺ διαμόρφωσαν τὴν 
λατρεία τοῦ Θεοῦ, ἄλλοτε προσθέτοντας, ἄλλοτε ἀφαιρώντας, ἄλλοτε 
ἀντικαθιστώντας, ἄλλοτε εἰσάγοντας, διαμορφώνοντας καὶ 
ρυθμίζοντας τὰ μεταβλητὰ στοιχεῖα τῆς θείας Λατρείας, ἀγόμενοι ἀπὸ 
τὸ ἅγιο Πνεῦμα (πρὸς Ρωμαίους η´ 14), ὥστε οἱ πιστοὶ κάθε ἐποχῆς νὰ 
ὁμολογοῦν «αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτος ἐστὶν ἀληθῶς 
ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός» (᾿Ιωάννου δ´ 42) καὶ συνηγμένοι στὸ 
ὄνομα τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μὲ ἕνα στόμα καὶ μὲ μία φωνὴ 
νὰ λένε· Πιστεύουμε καὶ ὁμολογοῦμε κατὰ τὸ γεγραμμένον «ἔχοντες 
δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ 
ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν» (πρὸς Κορινθίους Β´ 
δ´ 13). 
 
 
 ῾Ο θεσμὸς τῶν Πανελληνίων Λειτουργικῶν Συμποσίων 
ἀποφασίσθηκε ἀπὸ τὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας 
μας ἐπὶ τῆς ἀρχιεπισκοπείας τοῦ ἀοιδίμου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν 
καὶ Πάσης ῾Ελλάδος κυροῦ Χριστοδούλου τὸ ἔτος 1999, ποὺ 
πραγματοποιήθηκε καὶ τὸ Α´ Συμπόσιο. 



 Τὰ Πανελλήνια Λειτουργικὰ Συμπόσια συνεχίζονται νὰ 
συγκαλοῦνται καὶ κατὰ τὴν ἀρχιεπισκοπικὴ διακονία τοῦ 
Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης ᾿Ελλάδος κ. κ. 
῾Ιερωνύμου τοῦ Β´, ποὺ ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀναγκαιότητα καὶ 
σημασία τους. 
 
 
 Τὰ συγκαλούμενα Συμπόσια ἀποσκοποῦν στὴν μελέτη τῶν 
θεμάτων τῆς θείας λατρείας, ὥστε μὲ ὁδηγό μας τὰ ἐξαγόμενα 
συμπεράσματα, νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ ποιμαντικὰ προβλήματα ποὺ 
θέτονται στὴν ἐποχή μας. 
 Στοὺς ἐκδοθέντες τόμους τῶν Πρακτικῶν ἀποθησαυρίσθηκε γιὰ 
τὸ κάθε θέμα ποὺ μελετήθηκε ἡ ἀποκτηθεῖσα γνώση καὶ ἡ βιωθεῖσα 
ἐμπειρία, ὥστε αὐτοὶ καὶ κατ᾿ οὐσία τὰ Συμπόσιά μας, νὰ ἀποτελοῦν 
μοναδικὴ καὶ σημαντικὴ πανορθοδόξως συμβολὴ στὴν μελέτη τῆς 
θείας Λατρείας. 
 Περισσότερα, θὰ μᾶς δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ ἀναπτύξουμε στὴν 
εἰσήγησή μας, ποὺ θὰ καταθέσουμε καὶ τὸν προβληματισμό μας. 
 Παραθέτουμε ἐν συνεχεία τὰ θέματα τῶν πραγματοποιηθέντων 
προηγουμένων (ΙΑ´) ἕνδεκα Πανελληνίων Λειτουργικῶν Συμποσίων 
 Τὸ Α´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 1999 στὴν ῾Ιερὰ Μονὴ Πεντέλης μὲ 
θέμα: 
«Τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος» 
 Τὸ Β´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2000 στὸν Βόλο, στὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολη 
Δημητριάδος καὶ ῾Αλμυροῦ μὲ θέμα:  
«Τὴν  Λειτουργικὴν ᾿Ανανέωσιν»  
 Τὸ Γ´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2001 στὴν Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 
στὴν ῾Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως μὲ θέμα:  
«Τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας» 
 Τὸ Δ´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2002 στὸ Νέο Προκόπιο Εὐβοίας, στὴν 
῾Ιερὰ Μητρόπολη Χαλκίδος, μὲ θέμα: 
«Τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου»  
 Τὸ Ε´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2003 στὸ Νέο Προκόπιο Εὐβοίας, στὴν 
῾Ιερὰ Μητρόπολη Χαλκίδος, μὲ θέμα: 
«῾Ιερουργεῖν τὸ Εὐαγγέλιον»   
 Τὸ ΣΤ´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2004 στὴν Τῆνο, στὴν ῾Ιερὰ 



Μητρόπολη Σύρου, μὲ θέμα:  
«Χριστιανικὴ Λατρεία καὶ εἰδωλολατρία» 
 Τὸ Ζ´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2005 στὸ Νέο Προκόπιο Εὐβοίας, στὴν 
῾Ιερὰ Μητρόπολη Χαλκίδος, μὲ θέμα:  
«Τὸ Μυστήριον τῆς ῾Ιερωσύνης» 
 Τὸ Η´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2006 στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ ῾Αλμυροῦ στὰ Μελισσιάτικα Ν. 
Μαγνησίας μὲ θέμα:  
«Τὸ Χριστιανικὸν ῾Εορτολόγιον» 
 Τὸ Θ´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2007 στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ ῾Αλμυροῦ εἰς Μελισσιάτικα Ν. 
Μαγνησίας μὲ θέμα:  
«Τὸ Μυστήριον τοῦ θανάτου εἰς τὴν λατρείαν τῆς ᾿Εκκλησίας» 
 Τὸ Ι´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2008 στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ ῾Αλμυροῦ εἰς Μελισσιάτικα Ν. 
Μαγνησίας μὲ θέμα:  
«῾Η ὑγεία καὶ ἡ ἀσθένεια στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς ᾿Εκκλησίας» 
 Τὸ ΙΑ´ συγκλήθηκε τὸ ἔτος 2009 στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς 
῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ ῾Αλμυροῦ εἰς Μελισσιάτικα Ν. 
Μαγνησίας μὲ θέμα:  
«Μυσταγωγῶν Κύριε τοὺς μαθητὰς ἐδίδασκες λέγων» 
 
 ᾿Επιτρέψατέ μου, ὡς Πρόεδρο τῆς ᾿Οργανωτικῆς ᾿Επιτροπῆς νὰ 
εὐχαριστήσω: 
 α´. Τὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο τῆς ᾿Εκκλησίας μας, γιὰ τὴν ἀπόφασή της 
νὰ συγκαλέσει τὸ παρὸν Συμπόσιο. 
 β´. Τὸν Μακαριώτατο ᾿Αρχιεπίσκοπό μας κύριο ῾Ιερώνυμο τὸν Β´ 
γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ αἰτήματος τῆς ᾿Επιτροπῆς μας νὰ συγκληθεῖ τὸ 
παρὸν Λειτουργικὸ Συμπόσιο καὶ νὰ τὸ θέσει ὑπὸ τὴν αἰγίδα του, ὅπως 
ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν ὅλη ὑποστήριξή του στὸ ἔργο τῆς ᾿Επιτροπῆς μας. 
 γ´. Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καὶ ῾Αλμυροῦ 
κ. ᾿Ιγνάτιο, ποὺ μᾶς φιλοξενεῖ στὴν ῾Ιερὰ Μητρόπολή του καὶ ἀνέλαβε 
αὐτὸ τὸν κόπο πρόθυμα, φιλόφρονα καὶ φιλάδελφα. 
 δ´. Τοὺς Σεβσμιωτάτους ἀδελφούς, τοὺς παρόντες καὶ ὅλους ὅσοι 
ἀπέστειλαν ἀντιπροσώπους στὸ παρὸν Συμπόσιο. 
 ε´. Τοὺς παρισταμένους ῎Αρχοντες τοῦ τόπου ποὺ μᾶς τιμοῦν μὲ 



τὴν παρουσία τους. 
 στ´. Τοὺς προσελθόντες ἀπὸ τὶς ῾Ιερὲς Μητροπόλεις πατέρες καὶ 
ἀδελφούς, Μέλη τοῦ Συμποσίου. 
 ζ´. Τοὺς Εἰσηγητές, ποὺ ἀνέλαβαν τὴν εὐθύνη καὶ τὸν κόπο νὰ 
ἑτοιμάσουν τίς εἰσηγήσεις τους. 
 η´. ῞Οσους κοπίασαν ἢ θὰ κοπιάσουν γιὰ τὴν πραγματοποίηση 
τοῦ Συμποσίου μας. Τὸν Γραμματέα μας Πανοσιολογιώτατο 
᾿Αρχιμανδρίτη κ. Βαρνάβα Θεοχάρην, τοὺς συνεργάτες τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ ῾Αλμυροῦ καὶ πάντα ἕτερον. 
 θ´. Τοὺς χορηγούς μας. 
Εὔχομαι ὁ Κύριός μας, ἡ πηγὴ τῆς Σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, νὰ 
εὐλογήσει τὴν σύναξή μας, ὥστε νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν ἐπίγνωση τῆς 
ἀληθείας Του καὶ νὰ ἀποφασίσουμε τὰ ἁρμόζοντα στὴν λογικὴ 
λατρεία τοῦ ᾿Ενδόξου Κυρίου μας καὶ λυσιτελῆ στοὺς πιστούς. 

᾿Αρχῆς χορηγῷ καὶ τέλους, δόξα πρέπει. ᾿Αμήν. 


