
Ο μακαριστός Καθηγητής της Λειτουργικής Ιωάννης Μ.
Φουντούλης (26 Νοεμβρίου 1927-24 Ιανουαρίου 2007) γεννή-
θηκε στο Μεσαγρό της Γέρας Λέσβου. Μετά το πέρας των εγκυ-
κλίων σπουδών του στη γενέτειρά του, μετέβη στην Αθήνα για
σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καπποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου, απ’ όπου έλαβε το 1950 το πτυχίο με βαθμό
«Άριστα». Ακολούθως υπηρέτησε ως βοηθός στο Θεολογικό
Σπουδαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, κοντά στον καθη-
γητή της Αρχαιολογίας Γεώργιο Σωτηρίου (1953-1956). Στη Θε-
ολογική Αθηνών συνδέθηκε και με άλλους διαπρεπείς

καθηγητές, όπως τον Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο οποίος εκτίμησε ιδιαιτέρως τις δυνατό-
τητες και την κριτική σκέψη του νεαρού βοηθού και επιστημονικού συνεργάτη. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, ο Φουντούλης γνώρισε και την αγιορείτικη
παράδοση στο μετόχι της Αναλήψεως της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας. Η ακαδημαϊκή στα-
διοδρομία του τον οδήγησε και σε μεγάλα Ιδρύματα της Δύσης, όπως το Ανατολικό Ιν-
στιτούτο του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain και το Ανώτατο Λειτουργικό
Ινστιτούτο του Λειτουργικού Κέντρου της Μονής Mont-César στη Louvain (1956-1959).
Παρακολούθησε επίσης μαθήματα στο Λειτουργικό Ινστιτούτο της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστημίου των Τρεβήρων και παράλληλα πραγματοποίησε έρευνα στο Ινστι-
τούτο «Herwegen» για την Προώθηση των Λειτουργικών Μελετών της Μονής Maria
Laach (1959-1960). Το 1964 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ,
με θέμα διατριβής, H εικοσιτετράωρος ακοίμητος δοξολογία, και εισηγητή τον καθηγητή
Ευάγγελο Θεοδώρου. Το έτος 1966 εξελέγη Υφηγητής της έδρας Λειτουργικής-Ομιλη-
τικής, αφού υπέβαλε διατριβή επί υφηγεσία με θέμα, Τo λειτουργικόν έργον Συμεών
Θεσσαλονίκης (Συμβολή εις την ιστορίαν και θεωρίαν της θείας Λατρείας). Το έτος 1969
εξελέγη τακτικός Καθηγητής της έδρας Λειτουργικής-Ομιλητικής της ενιαίας τότε Θε-
ολογικής Σχολής του ΑΠΘ, της οποίας διετέλεσε και Κοσμήτορας (1970-1973). Με την
ταυτόχρονη ίδρυση των δύο Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής, ο καθηγητής Φουν-
τούλης εντάχθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και έγινε ο πρώ-
τος Πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος Τμήματος (1982-1984). Aπό το 1989 χρημάτισε
Διευθυντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατριαρχικών Μελετών. Το πλούσιο ερευνη-
τικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο του διακεκριμένου λειτουργιολόγου συνεχίζει να
αποτελεί αντικείμενο μελέτης και πηγή γνώσεων στη Λειτουργική επιστήμη και στους
συναφείς θεολογικούς κλάδους. Η προσφορά του Φουντούλη στην επιστήμη και την
Εκκλησία αναγνωρίστηκε διεθνώς και επιβραβεύθηκε με διάφορες τιμές και διακρίσεις.
Ως φόρο τιμής, το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, το οποίο ο μακαρι-
στός Καθηγητής υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις, αποφάσισε τη διοργάνωση Ετή-
σιας Διάλεξης «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη», με πρώτη κατά την επέτειο των
δέκα ετών από την εκδημία του (2017). Αιωνία η μνήμη αυτού!

Το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινω-
νικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017. Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι να
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στα γνωστικά αν-
τικείμενα της Λειτουργικής και των συναφών κλάδων, όπως αυτά θεραπεύονται στο
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Ειδικότερα, μελετά την ιστορία, θε-
ολογία, τελεστική πράξη, λειτουργική ευταξία και τις πηγές της λειτουργικής παρα-
δόσεως της Ορθόδοξής Εκκλησίας, από την αποστολική εποχή έως σήμερα, και
εκτείνεται στους συναφείς κλάδους της αγιολογίας, της υμνολογίας, της χριστιανικής
αρχαιολογίας και τέχνης, της αισθητικής της λατρείας, της ομιλητικής, της βυζαντινής
μουσικολογίας και ψαλτικής και της διαχείρισης πολιτισμικού, εκκλησιαστικού αγα-
θού. Μεριμνά για την εύρυθμη διεξαγωγή του εβδομαδιαίου Φροντιστηρίου Λειτουρ-
γικής στον Ναό της Σχολής, στεγάζει το Στούντιο αγιογραφίας του Τμήματος, εκπονεί
ερευνητικά προγράμματα, οργανώνει προγράμματα Διά βίου μάθησης, σεμινάρια και
διαλέξεις, όπως την Ετήσια Διάλεξη «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη» και το Col-
loquium Λειτουργικής. Συνεργάζεται τέλος με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα,
ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικές μονάδες της Ελλάδος και της αλλοδαπής, για
την προώθηση των στόχων του και τη προβολή της πλούσιας εκκλησιαστικής λει-
τουργικής παράδοσης σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου στο: 
http://elm.past.auth.gr/
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Η Λειτουργική παράδοση 
της εν Κορέα Ορθόδοξης Εκκλησίας 
και η συμβολή του Ιωάννη Φουντούλη 
στη διαμόρφωσή της
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Ετήσια Διάλεξη
«εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη» 

Διοργάνωση: Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών ΑΠΘ

Επικοινωνία: elm@past.auth.gr    2310996687

Με την ευγενή υποστήριξη:

Catering:

Ευάγγελος Πασχαλίδης, κιθάρα
Θεανώ Νάσση, σαντούρι

Μουσική υπόκρουση:



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Συμεών Α. Πασχαλίδης

έχει την τιμή να σας προσκαλέσει

στη Δεύτερη Ετήσια Διάλεξη

«εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη»

με ομιλητή 

τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορέας κ. Αμβρόσιο

Καθηγητή του Πανεπιστημίου H.U.F.S. στη Σεούλ 

Η Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00

στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτηρίου

της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

“Αλέξανδρος Παπαναστασίου”

Πέρας προσέλευσης: 17:50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ύμνοι από τον Βυζαντινό Χορό της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

«Οι Τρεις Ιεράρχες»

Χαιρετισμοί 

Διάλεξη

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορέας κ. Αμβροσίου

Καθηγητή του Hankuk University of Foreign Studies, Σεούλ,

με θέμα:

«Η Λειτουργική παράδοση 

της εν Κορέα Ορθόδοξης Εκκλησίας 

και η συμβολή του Ιωάννη Φουντούλη 

στη διαμόρφωσή της»

Επίδοση του Βραβείου «Ιωάννης Μ. Φουντούλης» 2019

στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πισιδίας

κ. Σωτήριο Τράμπα

Δεξίωση στο φουαγιέ της Αίθουσας "Αλέξανδρος Παπαναστασίου"

Συντονίζει η κ. Ελένη Χρυσάφη, Ε.ΔΙ.Π.

Ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος (Ζωγράφος) γεννή-
θηκε στην Αίγινα στις 15 Μαρτίου 1960, όπου και ολοκλήρωσε
τις εγκύκλιες σπουδές του. Το 1983 έλαβε το πτυχίο της Θεο-
λογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάκονος χειρο-
τονήθηκε το 1985 και Πρεσβύτερος το 1991. Ως κληρικός
υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας και στην Ιερά Μη-
τρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης. Κατά τα έτη 1988-1989 ερ-
γάσθηκε στην περιώνυμη βιβλιοθήκη και πινακοθήκη της Ιεράς
Μονής του θεοβαδίστου Όρους Σινά. Το διάστημα 1991-1993,

με υποτροφία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής μετεκπαιδεύθηκε στη Θεολογική
Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, Η.Π.Α., απ’ όπου έλαβε το δίπλωμα Th.M.
(Πατρολογία) και κατά τα έτη 1993-1996, με υποτροφία της Θεολογικής Σχολής του
Princeton (PTS), παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην εν λόγω Σχολή (Εκ-
κλησιαστική Ιστορία), ως και στο Princeton University (Ιστορία Τέχνης), και έλαβε
το δίπλωμα Th.M., εργαζόμενος παράλληλα για τη συγγραφή της διδακτορικής δια-
τριβής του με θέμα, Ο Γαβριήλ Θεσσαλονίκης και το αποδιδόμενο εις αυτόν ανέκδοτο
Ομιλιάριο. Γραμματολογική, φιλολογική και θεολογική μελέτη. Τον Δεκέμβριο του
1998 αναγορεύτηκε αριστούχος Διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Την 23 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους μετέβη στην Κορέα για να εργασθεί
ιεραποστολικώς στην εν Κορέα Ορθόδοξη Εκκλησία, στην οποία υπηρέτησε ως ιε-
ρατικώς προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σεούλ και ως
Πρωτοσύγκελλος της νεοϊδρυθείσας Ιεράς Μητροπόλεως Κορέας. Την 21η Δεκεμ-
βρίου 2005 εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου Επίσκοπος Ζήλων και την 27η Μαΐου 2008 εξελέγη Μητροπολίτης Κορέας.
Παράλληλα με την εκκλησιαστική διακονία του στην Ιερά Μητρόπολη Κορέας, ο
Μητροπολίτης Κορέας υπηρετεί από το 2004 και ως Καθηγητής στο Hankuk Uni-
versity of Foreign Studies (Τμήμα Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών). Έχει δη-
μοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και μονογραφίες σε διάφορες γλώσσες. Έχει πάρει
μέρος σε διεθνή συμπόσια και συνέδρια. Συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ως μέλος της
Πατριαρχικής αντιπροσωπείας στις Συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκ-
κλησιών (Conference on World Mission and Evangelism), Sao Paulo, Βραζιλία
(1997) και Αθήνα (2005) και στο Συνέδριο των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών του
«Συνδέσμου» στο Βελιγράδι (1998).


