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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΙΖ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ  
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ. 

 
Μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἀπεδέχθημεν τὴν πρότασιν τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 

Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως πραγματοποιηθῇ τό, ὑπὸ 

τὴν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερωνύ-

μου β’, ΙΖ’ Πανελλήνιον Λειτουργικὸν Συμπόσιον Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μὲ θέμα: 

«Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες στὴν περίοδο τῆς «Παρακλητικῆς», τοῦ «Τριωδίου» καὶ τοῦ «Πεντη-

κοσταρίου», εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν, τὴν ὁποίαν μου ἐνεπιστεύθη τὸ ἔλεος 

τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καὶ μάλιστα εἰς τὴν Ἱστορικὴν Καθέδρα αὐτῆς, ἐδῶ εἰς τὴν Ἀρχαίαν Κόριν-

θον, ὅπου, κατὰ τὴν γραφίδα τοῦ συγγραφέως τοῦ Βιβλίου τῶν Πράξεων, οἱ ὡραῖοι πόδες 

τοῦ εὐαγγελιζομένου τὴν εἰρήνην, τοῦ εὐαγγελιζομένου τὰ ἀγαθὰ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν 

Παύλου ἔστησαν καὶ περιεπάτησαν «ἐνιαυτὸν καὶ μήνας ἕξ καθ᾿ οὕς ἔμεινεν διδάσκων 

ἐν αὐτοῖς (τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως δηλαδὴ) τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ιη’ 11). 

Διὰ τοῦτο μὲ ἰδιαιτέραν χαρὰν εὐχαριστοῦμεν τόν πεπνυμένον δεξιὸν οἰακοστρόφον 

τῆς καθ᾿ Ἑλλάδα πνευματικῆς ὁλκάδος κ. κ. Ἱερώνυμον β’, ὁ ὁποῖος ἀόκνως ἐργάζεται διὰ 

τὴν ἀσφαλῆ πλοήγησιν αὐτῆς ἐν μέσῳ ὑψηλῶν κυμάτων ποικίλων δυσκολιῶν διότι σύν 

τοῖς ἄλλοις ἔθεσε ὑπό τήν αἰγίδα του τό Συμπόσιό μας. Ὡσαύτως εὐχαριστοῦμεν τὸν Πρόε-

δρον τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, φίλον καὶ ὁμογάλα-

κτον ἀδελφόν, ὡς καί σοφόν καί ἔμπειρον λειτουργόν καί λειτουργιολόγον Σεβασμιώτατον 

Μητροπολίτην Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ κ. κ. Δανιήλ. Εὐχαριστοῦμεν ἀκόμη καί 

τά Τακτικά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Νικ. Ἰωαννίδην, Αἰδ. Πρωτ. κ. Κων. 

Καραϊσαρίδην, Αἰδ. Πρωτ. κ. Βασ. Καλιακμάνην, Αἰδ. Πρωτ. κ. Ἰωαν. Σκιαδαρέσην, Αἰδ. 

Πρωτ. κ. Θεοδ. Κουμαριανόν, Ἐλλογιμωτάτους Καθηγητάς κ. κ. Ἀθαν. Βουρλῆν, Γεώργ. 

Φίλιαν καί Παναγ. Σκαλτσῆν καί Ἀναπληρωματικά μέλη αὐτῆς Αἰδ. Πρωτ. κ. Θεμ. 

Χριστοδούλου, Ἐλλογιμωτάτους Καθηγητάς κ. κ. Σωτ. Δεσπότην καί Ἀθαν. Παπαρνάκη 

ὡς καί τόν φέρελπι Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Βαρνάβα Θεοχάρην διά 
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τούς κόπους τοῦ συντονισμοῦ καί τῆς προετοιμασίας καί σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὴν Ἱερὰν 

ἡμῶν Μητρόπολιν ὑποδεχόμενοι ὅλους σας ἐν ἀγαλλιάσει καί εὐχόμενοι ὅπως ἡ χάρις τοῦ 

Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, Ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας, Ἐφόρου καὶ Προστάτου 

ἡμῶν, σᾶς σκεπάζῃ καὶ σᾶς ἐνισχύῃ κατὰ τὴν ἄσκησιν τῆς πολυευθύνου διακονίας σας, 

φωτίζῃ δ᾿ ἅπαντας διὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβασιν τῶν ἐργασιῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ Συμποσίου. 

Ἡ ἐδῶ πραγματοποίησις τοῦ ΙΖ’ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱε-

ρῶν Μητροπόλεων εἶναι μία ὑψίστη τιμή διά τήν Ἱ. Μητρόπολίν μας καί μία εὐλογημένη 

συγκυρία, ἄν φέρῃ κάποιος κατὰ νοῦν τοὺς λόγους τοῦ Θείου Παύλου ἀπὸ τήν Α’ πρὸς Κο-

ρινθίους Ἐπιστολήν του, ὁ Ὁποῖος θίγει τὸ θέμα τοῦ ὀρθοῦ τρόπου λατρείας γράφων: «Ἐ-

παινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε, καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς πα-

ραδόσεις κατέχετε.» (ια’, 1), παρέχων συνάμα ὁδηγίας σημαντικάς καὶ χρησίμους διὰ τὸ 

«Κυριακὸν δεῖπνον» καὶ καταλήγων διὰ τὴν ἀνάγκην τάξεως κατὰ τὴν λατρείαν: «πάντα 

εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» (ιδ’, 40). 

Εἴμεθα κάτοχοι μεγίστου Λειτουργικοῦ πλούτου ἀποτεθησαυρισμένου εἰς ὅλα τά 

πρὸς χρῆσιν Λειτουργικὰ Βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς ἡ Παρακλητική, ἡ ὁποία καλύπτει 

τὸν ἀκίνητον κύκλο τῶν Ἑορτῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ μαζὶ μὲ τὰ Μηναῖα ἀλλὰ καὶ τὸ Τριώδιον καὶ 

τὸ Πεντηκοστάριον, τὰ ὁποῖα καλύπτουν τὸν κινητὸ κύκλο τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἐκκλησιαστι-

κοῦ Ἔτους. Αὐτὸς ὁ πλοῦτος, ἡ ἀξία καί ἡ χρησιμότητά του θὰ ἀναπτυχθοῦν μέσα ἀπὸ τὶς 

εἰσηγήσεις ἐγκρίτων εἰσηγητῶν κατὰ τὰς συνεδρίας, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀκολουθήσουν, καὶ θὰ 

διαφωτίσουν τοὺς συμμετέχοντας εἰς αὐτάς, ὥστε καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρὰν τους νά διαφωτί-

σουν τοὺς Κληρικοὺς τῶν Ἱ. Μητροπόλεων ἐκ τῶν ὁποίων ἀπεστάλησαν. 

Οἱ συνεργάται μου καὶ ἡ ταπεινότης μου ἐπιθυμοῦμε ὅπως ἡ ἐδῶ διαμονὴ σας εἶναι ὅ-

σον τὸ δυνατὸν ἄνετος ἀλλὰ καὶ ἡ φιλοξενία ἀνταξία τῶν κόπων σας, ὥστε καὶ ἡ Ἱερὰ ἡ-

μῶν Μητρόπολις νὰ συνδράμῃ, τὸ κατὰ δύναμιν, εἰς αὐτὴν τὴν προσπάθειαν τῆς Ἑλλαδι-

κῆς Ἐκκλησίας. Δὲν γνωρίζω, ἂν τοῦτο ἐπιτεύχθῃ πλήρως. Πάντως αὐτὸ ἐπιθυμοῦμεν διὸ 

καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ συγχωρήσητε τυχὸν ἀτελείας, αἱ ὁποῖαι πιθανὸν νὰ ὑπάρξουν. 

Τέλος εὐχαριστοῦμεν τοὺς Ἄρχοντας καὶ τοὺς Ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ 

Θεσμῶν τῆς περιοχῆς μας, οἱ ὁποῖοι παρίστανται, ὡς καὶ τοὺς διακονοῦντας ἐκ μέρους τῆς 

Ἱ. Μητροπόλεώς μας, καλωσορίζοντας καὶ πάλιν ὅλους σας, ἐπευχόμενοι πλήρη ἐπιτυχίαν 

εἰς τὰς ἐργασίας σας. 

 


