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Aθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

 
Έναρξη  

του ΙΣΤ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου 
 
   Άρχισαν χθες, 19 Σεπτεμβρίου οι εργασίες του ΙΣΤ’ 
Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών 
Μητροπόλεων, το οποίο διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, και 
συγκεριμένα στο Πνευματικό – Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς 
Μητροπόλεως, με τη συμμετοχή 80 εκπροσώπων από 67 Ιερές 
Μητροπόλεις. Γενικό θέμα του Συμποσίου, το οποίο έχει θέσει 
υπό την αιγίδα του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, είναι: 
 

«ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» 
 
    Κατά την προσφώνησή τoυ  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, φιλοξενών το Συμπόσιο, τόνισε μεταξύ 
άλλων τα εξής: «Επειδή τα πάντα στη ζωή μας, τις προθέσεις 
μας, τις επιθυμίες μας, τους πόθους και τα ενεργήματά μας 
κατευθύνει η Πρόνοια του Θεού, πιστεύω, ότι ουχί τυχαία 
ορίστηκε ως τόπος του 16ου Λειτουργικού Συμποσίου η Ιερά 
Μητρόπολις Φθιώτιδος, καθ’ ότι το θέμα του Συμποσίου ‘’Το 
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Αγιολόγιον της Εκκλησίας’’ θα αναλυθεί και θα μελετηθεί σε 
τόπο πολλών Αγίων, των οποίων ο πάντιμος χορός, αρχής 
γενομένης από τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Υπάτης άγιο 
Απόστολο Ηρωδίωνα, καταλήγει εις τον προ δεκαετίας 
συνταράξαντα το Πανελλήνιον με την λάμψη της φιλελεήμονος 
Αγιότητός του Όσιο Γέροντα Βησσαρίωνα, τον αδελφό της Ιεράς 
Μονής Αγάθωνος, του οποίου το άφθαρτο και ευωδιάζον 
σκήνωμα, ως σημείο του Ουρανού, κατά την δήλωση της Ιεράς 
Συνόδου, κηρύττει την δύναμη και την αξία της Αγιότητος».  
    Στη συνέχεια  αναγνώσθηκε το μήνυμα  του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών  και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. 
Μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος τόνισε: «Στους καθ’ ημέραν 
εορταζομένους Αγίους, η Εκκλησία προβάλλει την αλληλεγγύη, 
τον αλληλοσεβασμό, την αλληλοκατανόηση, την 
αλληλοπεριχώρηση. Τα πρόσωπα των Αγίων στις τοιχογραφίες 
αποπνέουν την ταπείνωση, την υπομονή, την επιείκεια, την 
συγχωρητικότητα, την κατανόηση και την αποδοχή. Στις μνήμες 
των Αγίων  νοούμε την μυστικά επαναστατική δύναμη της 
πίστης. Στα μαρτυρολόγια και τις συλλογές Μαρτύρων αυτό το 
γεγονός –της βαθειάς πίστης– λαμπρύνεται. Στα Συναξάρια που 
αποτελούν την αιματοβαμμένη ιστορία της πίστεώς μας, ακούμε 
για φωτοφόρους, ελεύθερους, άφοβους φίλους του Χριστού, που 
προσέφεραν την ύπαρξή τους ειρηνικά στο μαρτύριο. Το άνθος 
της Ορθόδοξης πίστης μας φύτρωσε μέσα από το ποτισμένο με 
αίμα χώμα των ανά την Οικουμένη μαρτύρων. Όπως ψάλλουμε: 
«Των εν όλω τω Κόσμω Μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον 
τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη...». 
    Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και 
Υμηττού κ. Δανιήλ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, 
κηρύσσων την έναρξη τόνισε ότι: «...στο παρόν Λειτουργικό 
Συμπόσιο θα εξετασθεί η θέση των Αγίων στην Εκκλησία, η 
σχέση των πιστών μαζί τους, τα χαρακτηριστικά της Αγιότητος, 
ο τρόπος τιμής των Αγίων και τα κριτήρια εντάξεώς τους στο 
Αγιολόγιο». Κατακλείοντας ανέγνωσε την απόφαση της Ζ’ 
Οικουμενικής Συνόδου για την τιμή των Αγίων. 
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Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τιμάν και μεγαλύνειν εδιδάχθημεν 
πρώτον μεν την κυρίως και αληθώς Θεοτόκον, την ανωτέραν 
πασών των επουρανίων δυνάμεων, τας τε αγίας και αγγελικάς 
δυνάμεις, τους τε μακαρίους και πανευφήμους αποστόλους, 
προφήτας τε, τους ενδόξους και τους καλλινίκους και υπέρ 
Χριστού αθλήσαντες μάρτυρας και τους αγίους και θεοφόρους 
διδασκάλους και πάντας τους οσίους άνδρας, και εξαιτείσθαι τας 
τούτων πρεσβείας, ως δυναμένας ημάς οικειώσαι τω παμβασιλεί 
των όλων Θεώ, φυλάττοντας δηλαδή τας αυτού εντολάς και 
εναρέτως βιούν προαιρουμένους έτι γε μην ασπαζόμεθα και τον 
τύπον του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και τα άγια λείψανα των 
αγίων, και τας αγίας και σεπτάς εικόνας αποδεχόμεθα και 
ασπαζόμεθα και περιπτυσσόμεθα, κατά την αρχήθεν παράδοσιν 
της αγίας του Θεού Καθολικής Εκκλησίας». 
    Κατά την τέλεση του Αγιασμού της ενάρξεως παρέστησαν οι 
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων κ. 
Σεραφείμ, Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, Δημητριάδος και 
Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Θεσσαλιώτιδος 
και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος. Επίσης παρέστησαν 
βουλευτές του Νομού Φθιώτιδος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδος, ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος, ο Δήμαρχος 
Λαμιέων και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δήμαρχοι 
Λοκρών, Μακρακώμης – Σπερχειάδος και Στυλίδος, ο 
Εξοχώτατος Διοικητής του ΚΕΥΠ με αξιωματικούς του 
Στρατού, ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Στερεάς 
Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας και πλήθος κόσμου. 
   Στη συνέχεια έλαβε χώρα η πρώτη Συνεδρία με 
προεδρεύοντα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος  κ. 
Νικόλαο.  
   Η πρώτη Εισήγηση είχε ως θέμα: «Η έννοια του ‘’Αγίου’’ στη 
βιβλική θεολογία». Ο εισηγητής Αιδεσιμολογιώτατος 
Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής  του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρουσίασε πτυχές του θέματoς, το-
νισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Με τη σάρκωση του Λόγου η Καινή 
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Διαθήκη από τη μια αφομοίωσε τον περί Αγιότητας πλούτο της 
Π. Διαθήκης κι από την άλλη προχώρησε, προσδιόρισε και 
αποκρυστάλλωσε περισσότερο το θέμα του αγιασμού του 
κόσμου, με αποκορύφωμα τη θυσία-αυτοπροσφορά στον Θεό και 
στον κόσμο του σαρκωθέντος Λόγου, πράξη που θυμόμαστε στη 
θεία Λειτουργία». 
    Ο δεύτερος εισηγητής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας, Ομότιμος Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέπτυξε το θέμα : «Οι προ νόμου 
Πατέρες»: το Αγιολόγιον της Π.Δ.».  Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε 
ότι: «.....για να πετύχουμε την αγιότητά μας πρέπει: α) Να 
είμαστε δίκαιοι προς όλους τους ανθρώπους· β) να αγαπάμε 
όλους· και γ) να είμαστε πρόθυμοι να πράττουμε ο,τι θέλει ο 
Θεός («έτοιμον είναι του πορεύεσθαι μετά Κυρίου του Θεού σου», 
στιχ. 8)». 
    Η τρίτη  Εισήγηση είχε ως θέμα: «Οι "Χοροί" των Αγίων». Ο 
Εισηγητής, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. 
Θεόδωρος Κουμαριανός, Λέκτωρ της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη διατύπωση εμπεριστατωμένων 
θεολογικών θέσεων τόνισε ότι: «Σε όλους τους αγίους η 
Εκκλησία βλέπει το πρότυπο του αληθινού χριστιανού, στον 
οποίον φανερώνονται με ποικίλους και θαυμαστούς τρόπους τα 
χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος». 
    Η τέταρτη Εισήγηση είχε ως θέμα: «Αναγνώριση Αγίων και 
αγιοκατάταξη στην Εκκλησία». Ο Εισηγητής, κ. Παναγιώτης 
Υφαντής,  Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε τα ακόλουθα: 
«Με γνώμονα τις εμπειρικές παραδοχές της βιβλικής εμπειρίας 
επιχειρείται μία ιστορική και περιγραφική παρουσίαση του 
θέματος που φωτίζει τη σημασία της συλλογικής συνείδησης του 
εκκλησιαστικού πληρώματος, τον ρόλο της επίσημης 
εκκλησιαστικής αρχής, αλλά και τις παρεκκλίσεις ή 
αμφιλεγόμενες επιδράσεις που διαμορφώνουν την τρέχουσα 
θεωρία και πράξη της ανακήρυξης που ακολουθεί η Ορθόδοξη 
Εκκλησία. Επιπλέον, επιδιώκεται η κριτική προσέγγιση των 



  

55  
  

ΓΓιιάά  ττόό  ΔΔεελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ  κκααίί  γγιιάά  κκάάθθεε  ππλληηρροοφφοορρίίαα  σσχχεεττιικκήή  
μμέέ  ττήήνν  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς,,  

οοἱἱ  ἐἐννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  μμπποορροοῦῦνν  ννάά  ἀἀππεευυθθύύννοοννττααιι  κκααίί  σσττήήνν  ἠἠλλεεκκττρροοννιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ::  
wwwwww..eecccclleessiiaa  ..ggrr  

θεολογικών, πνευματικών και εν τέλει εκκλησιολογικών 
κριτηρίων που δεσπόζουν η απουσιάζουν στην ανακήρυξη αγίων 
και η ανάδειξη της σημασίας τους για την ίδια την βιβλική 
πιστότητα, την ταυτότητα και αποστολή της Εκκλησίας και την 
αγιότητα κάθε μέλους της». 
    Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου έκλεισε με γόνιμη συζήτηση 
επί των αναπτυχθέντων θεμάτων. Ακολούθως παρατέθηκε 
από την φιλοξενούσα Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος δείπνο προς 
τιμήν των Εισηγητών και Συνέδρων και οι εκπρόσωποι των 
Ιερών Μητροπόλεων αναχώρησαν για τους τόπους διαμονής 
τους. 
     

 
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου 
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ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙ Α 
 

Η ΙΕ ΡΑ  Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ  
Τ Η Σ  Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

 

Δ/νσις : Ἰ ωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι  
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mai l: contact@ecclesia.gr 

 
  

  

 

Ἀθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2016

 

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
 

 Έναρξη του ΙΣΤ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου 
 
    Ξεκίνησαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου οἱ ἐργασίες τοῦ ΙΣΤ’ Πανελληνίου 
Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τό ὁποῖο 
διοργανώνει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Φθιώτιδος, καί συγκεκεριμένα στό Πνευματικό – Διοικητικό 
Κέντρο της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέ τή συμμετοχή 80 ἐκπροσώπων ἀπό 67 
Ἱερές Μητροπόλεις. Γενικό θέμα τοῦ Συμποσίου, τό ὁποῖο ἔχει θέσει ὑπό 
τήν αἰγίδα του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν  καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, είναι: 
 

«ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» 
 

Κατά τήν προσφώνησή τoυ  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, φιλοξενών τό Συμπόσιο, τόνισε μεταξύ ἄλλων τά 
ἐξής: «Ἐπειδή τά πάντα στή ζωή μας, τίς προθέσεις μας, τίς ἐπιθυμίες μας, 
τούς πόθους καί τά ἐνεργήματά μας κατευθύνει ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, 
πιστεύω, ὅτι οὐχί τυχαῖα ὁρίστηκε ὡς τόπος τοῦ 16ου Λειτουργικοῦ 
Συμποσίου ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, καθότι τό θέμα τοῦ Συμποσίου 
‘’Τό Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας’’ θά ἀναλυθεῖ καί θά μελετηθεῖ σέ ἕνα τόπο 
πολλῶν Ἁγίων τῶν ὁποίων ὁ πάντιμος χορός, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν 
ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης ἅγιο Ἀπόστολο Ἡρωδίωνα καταλήγει εἰς 
τόν πρό δεκαετίας συνταράξαντα τό Πανελλήνιον μέ τήν λάμψη τῆς 
φιλελεήμονος Ἁγιότητός του Ὅσιο Γέροντα Βησσαρίωνα, τόν ἀδελφό τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος, τοῦ ὁποίου τό ἄφθαρτο καί εὐωδιάζον σκήνωμα, ὡς 
σημεῖο τοῦ Οὐρανοῦ, κατά τήν δήλωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κηρύττει τήν 
δύναμιν καί ἀξία τῆς Ἁγιότητος».   


