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 Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀπευθύνομαι πρός ὅλους τούς ἐκπρο-
σώπους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πού συμμετέχουν στό ΙΔ’ 
Πανελλήνιο Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα «ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  
ΤΕΧΝΕΣ», τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῇ 
εὐγενεῖ φροντίδι καί τοῖς μεγίστοις κόποις τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου κ. Δανιήλ, Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, καθώς καί τῶν Μελῶν 
της. 

 Ἐπιτρέψτε μου νά ἐκφράσω ὀλίγες σκέψεις γύρω ἀπό τό 
ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον θέμα πού ἀναπτύσσεται στό Συμπόσιο 
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αὐτό καί ἀφορᾶ στίς ἐκκλησιαστικές τέχνες. Ἀπό τή στιγμή τῆς 
Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ τό σύμπαν καί ἡ ἱστορία 
τῶν ἀνθρώπων προσλαμβάνονται ἀπό τή θεία Σάρκωση. Μέ 
τήν πρώτη Του ἔλευση ὁ Χριστός ἀνακεφαλαίωσε τά πάντα στό 
πρόσωπό Του, ἐνῶ ἡ ὑπόσχεση τῆς δεύτερης ἐλεύσεώς Του ἔγι-
νε ὁ μαγνήτης πού ἕλκει τήν ἀνθρώπινη ἱστορία καί τήν προσ-
ανατολίζει πρός τήν ἔσχατη ἡμέρα. Ὅταν λοιπόν ὁμιλοῦμε γιά 
τήν σχέση Ἐκκλησίας καί τέχνης, ὁμιλοῦμε γιά σχέση, ἡ ὁποία 
καθορίσθηκε ἀπό αὐτό τό γεγονός τῆς Σαρκώσεως, διατυπώθη-
κε μέσα ἀπό τό Εὐαγγέλιο καί ἀποτυπώνεται ποικιλοτρόπως 
μέσα ἀπό τά διάφορα εἴδη ἐκκλησιαστικῆς τέχνης. 

 Ἡ παράδοσή μας ἀνέκαθεν ὑπῆρξε ἀνοιχτή στίς πολιτι-
στικές ἀξίες, προσλαμβάνοντας τίς τέχνες, ἐντάσσοντάς τις 
στή λατρεία της καί δίνοντας σ’ αὐτές μία νέα ἀνοδική φορά. 
Πρέπει ἡ διάσταση τοῦ κάλλους νά προκύπτει μέσα ἀπό ἐκκλη-
σιαστικό ἀντικείμενο, ἰδιαίτερα ἀπό ὅσα ἀφοροῦν στήν λατρεία 
μας. Τό κάλλος πρέπει νά κυριαρχήσει καί νά ἀντανακλᾶται 
στή ναοδομία μας, στήν εἰκονογραφία, στήν ψαλτική. Αὐτό πού 
ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα κατανυκτικό περιβάλλον, 
ἕνας ὀρθόδοξος ναός, στόν ὁποῖο νά μπορεῖ νά ἀφουγκραστεῖ 
τήν ψυχή του. Μέσα ἀπό τό ἀπέριττο κάλλος τῆς λατρείας, νά 
ἐπανασυνδέεται μέ τό μυστήριο, νά μπορεῖ νά συγκεντρώνει 
τόν διασκορπισμένο του νοῦ καί νά ξαναβρίσκει τόν Θεό.  

Μέσα σ' ἕνα κόσμο ὅπου ὅλα προσπαθοῦν νά ἐπιβληθοῦν 
διά τοῦ ὄγκου καί τῆς ἰσχύος, ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἀντιπαρα-
θέσει τό ταπεινό κάλλος πού ἀφοπλίζει. Θεολογία καί Τέχνη 
ἀποτελοῦν ἐκφράσεις τοῦ ἄφατου Μυστηρίου τῆς Θείας Ἐναν-
θρωπήσεως. Ἡ Ἐκκλησία υἱοθέτησε κάθε μορφή τέχνης μέσῳ 
τῆς ὁποίας ἐκφράζεται τό δόγμα, ἡ θεολογία, ἡ πίστη καί ἡ 
ἐλευθερία τῆς Ὀρθοδοξίας. 
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Χαιρετίζω μέ πατρική ἀγάπη ὅλους τούς συμμετέχοντες 
σέ αὐτό τό Συνέδριο, ἀναμένοντας μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον 
τούς λόγους πνευματικῆς οἰκοδομῆς, οἱ ὁποῖοι θά προκύψουν 
μέσα ἀπό τή συγκεκριμένη συνάντηση. Ἀφοῦ λοιπόν ἐκ προοι-
μίου σᾶς εὐχαριστήσω, εὔχομαι ἀπό καρδίας τόν ἐξ ὕψους φω-
τισμό γιά τήν ἐπιτυχή διεξαγωγή τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐφετινοῦ 
Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολι-
κῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. 
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