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     1. Ἐπικοινωνία μετά τῶν κ.κ. Εἰσηγητῶν τοῦ ΣΤ'  Πανελληνίου 
Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί 
ἀποστολή εἰς αὐτούς ἐγγράφου ὑπομνήματος διά τήν ἔγκαιρον 
ἀποστολήν  τῶν εἰσηγήσεών των, προκειμένου νά  προωθηθῇ ἡ 
ὑλοποίησις τῆς ἐκδόσεως τοῦ  Τόμου τῶν Πρακτικῶν .  
     2. Σύνταξις  Ἐγκυκλίου Σημειώματος καί ἀποστολή αὐτοῦ εἰς 
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν 
ἐνημέρωσιν αὐτῶν ἐπί τοῦ θέματος τῆς συγκλήσεως τοῦ Ζ' 
Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου.  
     3. Καταχώρησις τῶν μέχρι τοῦδε ἀπαντήσεων τῶν Ἱερῶν 
Μητροπόλεων διά τήν συμμετοχήν των εἰς τό Ζ'  Πανελλήνιον 
Λειτουργικόν Συμπόσιον εἰς εἰδικόν φάκελον καί διαμόρφωσις 
καταλόγου συμμετοχῆς. 
     4.  Ἐπικοινωνία μετά  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος καί τοῦ 
Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου διά τήν 
ἐνημέρωσιν τῶν ὑπευθύνων διά τά θέματα τοῦ συγκληθησομένου Ζ' 
Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου. 
     5.  Ἐπικοινωνία μετά τοῦ κ. ∆ρακοπούλου καί συνεργασία μετά 
τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ : α)κ. ∆ιονυσίου Σκλήρη καί β) κ. Λαζάρου 
Μαυρογένη, διά τήν  ἀρτιωτέραν διαμόρφωσιν καί διευθέτησιν τῆς 
ἱστοσελίδος τῆς Ἐπιτροπῆς. Εἰς τόν τελευταῖον παρέδωσα τρία (3)  
CD, εἰς τά ὁποῖα περιέχονται αἱ εἰσηγήσεις  τῶν Α, Β, Γ, 
Πανελληνίων Λειτουργικῶν Συμποσίων, προκειμένου νά 
καταχωρισθῶσιν εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐπιτροπῆς. Οἱ ἐν λόγῳ μοί 
ἐδήλωσαν ὅτι τοῦτο θά γίνῃ σταδιακῶς καί "μετ' οὐ πολύ", λόγῳ 
ἀναμορφώσεως καί ἀναπροσαρμογῆς  τοῦ περιεχομένου καί τῶν 
Προγραμμάτων τῆς ἱστοσελίδας.  
     6. Ὑποβολή εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον πρός ἔγκρισιν τοῦ 
"Προγράμματος"   τοῦ  Ζ'  Πανελληνίου  Λειτουργικοῦ  Συμποσίου. 
     7.  Ἐπιμέλεια διά τήν ἀποστολήν εἰς τούς κ. κ. Εἰσηγητάς τοῦ  Ζ' 
Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου  ἐγγράφων, δι' ὧν  
ἀνατίθεται αὐτοῖς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ εὐθύνη διά τήν 
ἀνάπτυξιν  εἰς αὐτό τῶν  ὁρισθησομένων εἰσηγήσεων. 
 
     8. Ἀποστολή εἰς τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς "προσκλήσεως" διά τήν 
συνεδρίαν αὐτῆς τήν 14ην Φεβρουαρίου 2005, μετά τῶν σχετικῶν 
θεμάτων τῆς Ἡμερησίας ∆ιατάξεως.      



    9.  Ἀποστολή εἰς τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον κ. 
Κωνσταντῖνον Παπαγιάννην τοῦ "ὑπομνήματος" τοῦ θεολόγου κ. 
Λάμπρου Σκούντζου, εἰς τό ὁποῖον περιέχονται προτάσεις, 
ἀναφερόμεναι εἰς τήν ἀναμόρφωσιν "τῶν εὐχῶν τῆς γεννήσεως καί 
τήν ἐν γένει στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι τῆς λεχοῦς καί τῆς 
ἐμμηνορροούσης γυναικός". ∆ιαμόρφωσις ἐν συνεχείᾳ εἰδικοῦ 
φακέλου μετά καί τήν ἀπαντητικήν γνωμάτευσιν τοῦ π. 
Κωνσταντίνου Παπαγιάννη ἐπ' αὐτοῦ, προκειμένου τό θέμα τοῦτο 
νά ἀποτελέσῃ ἀντικείμενον συζητήσεως καί ἐκτιμήσεως εἰς τήν 
προσεχῆ συνεδρίαν τῆς Ἐπιτροπῆς. 
     10. Ἀποστολή τῆς ἀπαντητικῆς γνωματεύσεως τοῦ π. 
Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, τῆς ἀναφερομένης εἰς τάς ὡς ἄνω  
ἀναφερομένας εὐχάς, εἰς τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν ἐνημέρωσιν 
αὐτῶν.  
     12.  Συνεργασία μετά τοῦ Προέδρου τῆς  Εἰδικῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί 
Ὑμητττοῦ κ. ∆ανιήλ διά τήν διευθέτησιν τρεχόντων ὑπηρεσιακῶν 
θεμάτων τοῦ Γραφείου. 
     13.  Ἀρχειοθέτησις τῶν ἐγγράφων καί τακτοποίησις τοῦ Ἀρχείου 
τῆς Ἐπιτροπῆς. 
 
      
 
 


