
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Καισαριανῆς, Πρόεδρε τῆς Εἰδικῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγγενήσεως, 

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί, 
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες καί Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν, 
Ἐλλογιμότατοι κύριοι Καθηγηταί, 
Ἀδελφοί μου 
 
Μέ ἄπλετη χαρά καί ἰδιαίτερη ἀγαλλίαση σᾶς 

καλωσορίζομε στήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν, σᾶς 
ἐναγκαλιζόμεθα ἐν ἀγάπῃ καί σᾶς ἀσπαζόμεθα ἐν Κυρίῳ 
ἀπευθύνοντες τόν χαιρετισμό: «Ὡς εὖ παρέστητε πατέρες καί 
ἀδελφοί». 

Εἶναι μεγάλη εὐλογία γιά μᾶς καί μεγάλη τιμή τό ὅτι 
φιλοξενοῦμε στήν πόλη μας τό ΙΔ΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό 
Συμπόσιο, Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ θέμα: «Οἱ 
Λειτουργικές Τέχνες» καί εὐχαριστοῦμε πολύ τόν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. 
Ἱερώνυμο, τήν Ἱερά Σύνοδο καί τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή 
Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, διότι ἐπελέγη καί ὁρίσθη ἡ 
Πάτρα, ὡς τόπος διεξαγωγῆς τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου. 

Ἡ Ἐκκλησία μας ἀνέκαθεν ἔδωσε ἰδιαίτερη σημασία στήν  
τέχνη γενικῶς καί ἰδιαιτέρως στίς Λειτουργικές τέχνες, 
θεωρώντας αὐτές ὡς ἔκφραση τοῦ ἐσωτερικοῦ, πνευματικοῦ 
κάλλους, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν ἁρμονία καί τήν τελειότητα 
τῆς δημιουργίας τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτή ἡ ἁρμονία, ἡ ὡραιότης καί πνευματική λαμπρότης, 
ἐκφράζεται, μέσα ἀπό τήν Ἁγιογραφία, τήν ἀνέγερση Ἱερῶν 
Ναῶν, τήν Ὑμνολογία κ.λ.π.,  πού βοηθοῦν τόν ἄνθρωπο διά 
τῶν αἰσθητῶν στοιχείων καί σημείων, νά ἀναχθῇ στόν Θεό. 
Μιλᾶμε λοιπόν γιά ἀναγωγικές τέχνες. 

Πιστεύομε ὅτι μέσα ἀπό τίς εἰσηγήσεις τῶν ἐκλεκτῶν 
Εἰσηγητῶν καί τίς συζητήσεις πού θά ἐπακολουθήσουν, θά 
ἀναδειχθῇ ἔτι περαιτέρω τό μεγαλεῖο τῆς Λειτουργικῆς Τέχνης 
καί θά ἐξαχθοῦν τά ἀνάλογα συμπεράσματα. 

Πρός τούτοις ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τίς θερμές εὐχαριστίες 
μου, πρός τούς ἀδελφούς τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, οἱ 



ὁποῖοι μέ πολύ μεγάλη προθυμία προσέφεραν τούς ὡραίους 
αὐτούς χώρους, γιά τήν διεξαγωγή τῶν ἐργασιῶν τοῦ 
Συμποσίου καί ὄχι μόνο, ἀλλά ἀνέλαβαν καί τήν ὅλη διακονία 
τῶν συμμετεχόντων στό Λειτουργικό Συμπόσιο, μέ διάθεση 
θυσιαστική, σέ συνεργασία μέ τόν Ἐπίσκοπο, τήν Ἱερά 
Μητρόπολη γενικῶς καί μέ τά στελέχη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τόν κ. Ἀναστάσιο 
Κωστόπουλο καί ὅλους ὅσοι συνεργάστηκαν μαζί μας, γιά τόν 
συγκεκριμένο σκοπό. 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. Ἡ παρουσία ὅλων σας σήμερα ἐδῶ, 
ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα, 

- Μᾶς δίνει χαρά, γιατί βλέπομε τά τίμια καί ἀγαπητά 
πρόσωπά σας.  

- Μᾶς δίνει δύναμη, γιατί ἡ συναναστροφή μέ ἀδελφούς ἐν 
Κυρίῳ, μᾶς στηρίζει στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου μας. 

- Μᾶς προσφέρει ἐλπίδα, γιατί μέσα ἀπό τήν ἑνότητα πού 
βιώνομε κατά τίς ἱερές συνάξεις βλέπομε ὅτι, ἀπό κοινοῦ 
πορευόμεθα στήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν καί 
δυσχερειῶν, πού εἶναι τόσο πολλές καί ἰδιαζούσης φύσεως, 
ἕνεκα μάλιστα τῆς σοβούσης κρίσεως. 

Μέ τήν παράκληση νά δέεσθε πρός Κύριον ὑπέρ τοῦ 
Ἐπισκόπου, τοῦ Ἱεροῦ Κληρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως μας καί μέ τήν βεβαιότητα, ὅτι θά ἔχωμε τάς 
καρδίας σας κοντά μας ἐν ζεούσῃ ἀγάπῃ, σᾶς ὑποδεχόμεθα 
στήν πόλη μας, εὐχόμενοι κάθε εὐλογία, δωρεά καί χάρη παρά 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου 
Ἀποστόλου Ἀνδρέου. 

Καλή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ Συμποσίου.   


