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ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

  
Λήξη του ΙΖ’  

Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου 
 
  Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, οι εργασίες του ΙΖ’ 
Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το 
οποίο διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά 
Μητρόπολη Κορίνθου. Οι εργασίες του Συμποσίου φιλοξενήθηκαν στο 
Συνεδριακό Κέντρο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κορίνθου, με τη συμμετοχή 92 εκπροσώπων από 67 Ιερές Μητροπόλεις. 
Γενικό θέμα του Συμποσίου, το οποίο είχε θέσει υπό την αιγίδα του ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, 
ήταν:  
 
«Οι Ιερές Ακολουθίες στην περίοδο της Παρακλητικῆς, του Τριωδίου και του 

Πεντηκοσταρίου» 
 
      Η πέμπτη και τελευταία συνεδρία πραγματοποιήθηκε υπό την 
προεδρία του Ελλογιμωτάτου κ. Παναγιώτη Σκαλτσή, Καθηγητού της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.   
      Η πρώτη Εισήγηση είχε ως θέμα:  «Η θεολογία των δογματικών 
θεοτοκίων της Παρακλητικής» με Εισηγητή τον Ελλογιμώτατο κ. 
Αθανάσιο Βουρλή, Ομότιμο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος, παρουσιάζοντας πτυχές του θέματός 
του, επισήμανε τα εξής: «Το κύριο βάρος της δογματικής θεολογίας των 
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δογματικών θεοτοκίων της Παρακλητικής εστιάζεται περισσότερο στο 
μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου, στο ρόλο της Θεοτόκου, στον 
όλο σχεδιασμό της εν Χριστώ σωτηρίας, στις επι μέρους δογματικές 
χριστολογικές πτυχές που αφορούν στη σχέση των δύο εν Χριστώ φύσεων, 
στο ενυπόστατο, στο σκοπό και τα αποτελέσματα του σωτηριολογικού έργου 
του Χριστού σε εκκλησιολογική και εσχατολογική διάσταση...».  
          Ο δεύτερος Εισηγητής, Ελλογιμώτατος κ. Δημοσθένης Κακλαμάνος, 
Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ομίλησε με θέμα: «Οι Κανόνες του Θεοτοκαρίου - 
Υμνολογική και θεολογική θεώρηση». Ο ομιλητής με γλαφυρότητα είπε 
μεταξύ άλλων: «Τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον 
για τη μελέτη της ιστορίας των λειτουργικών βιβλίων. Παραδόξως, το 
λειτουργικό βιβλίο του Θεοτοκαρίου, με εξαίρεση κάποιες 
περιπτωσιολογικού χαρακτήρα μελέτες, δεν έχει απασχολήσει μέχρι 
σήμερα συστηματικά την επιστημονική έρευνα. Γι᾽ αυτό στόχος της 
εισήγησής μας είναι η παρουσίαση της ιστορίας της συγκρότησης του 
συγκεκριμένου λειτουργικού βιβλίου....».  
       Η τρίτη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου έκλεισε υπό την 
Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και 
Υμηττού κ. Δανιήλ, Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 
Λειτουργικής Αναγεννήσεως, και με την διεξαγωγή γενικής συζητήσεως 
επί των αναπτυχθέντων θεμάτων, καθώς και την ανάγνωση των τελικών 
συμπερασμάτων από τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο. Με τον τρόπο αυτό 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες του Συμποσίου. 
       Στη συνέχεια παρατέθηκε από την φιλοξενούσα Ιερά Μητρόπολη 
Κορίνθου αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν των εισηγητών και 
συνέδρων, διανεμήθηκαν τα σχετικά αναμνηστικά και οι εκπρόσωποι των 
Ιερών Μητροπόλεων ανεχώρησαν εις τα ίδια.  
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