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ΔΔ  ΕΕ  ΛΛ  ΤΤ  ΙΙ  ΟΟ        ΤΤ  ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ  ΥΥ  
 
 
      ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή του Γ’ Διεθνοῦς Επιστημονικού 
Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος»  
        
      Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανακοινώνει ότι 
πραγματοποιεί δια της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 
Πολιτιστικής Ταυτότητος, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 
Νοεμβρίου 2014, το Γ’  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα 
«Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητος - 
Νεομάρτυρες, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Επαναστατικά 
Κινήματα». 
      Με την από 8ης μηνός Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση Αυτής θα 
πραγματοποιηθούν έως το έτος 2021 δέκα (10) εν συνόλω 
Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
υπό τον τίτλο «1821 - 2021: Δέκα Επιστημονικά Συνέδρια για τα 
200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης». 
      Την έναρξη του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, την 
Παρασκευή 14η Νοεμβρίου ε.ε. και ώρα 17:00, στο Διορθόδοξο 
Κέντρο της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Οι εργασίες του θα 
συνεχισθούν την επομένη, 15η Νοεμβρίου, έως και το απόγευμα 



της ιδίας ημέρας στη Στοά του Βιβλίου, στο κέντρο των Αθηνών 
(Πεσματζόγλου 5 και Σταδίου). 
       Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος 
φρονεί, ότι μόνο δια της συνειδήσεως και της γνώσεως των 
συστατικών στοιχείων του Έθνους μπορούμε να έχουμε την 
ευθύνη των πράξεών μας για το παρόν και το μέλλον. Οι 
επιστημονικές και τεκμηριωμένες Εισηγήσεις των 22 
Εισηγητών στο εν λόγω Συνέδριο στόχο έχουν να 
παρουσιάσουν την αδιαμφισβήτητη ιστορική αλήθεια για την 
προσφορά της Εκκλησίας, τόσο προ της Επαναστάσεως όσο και 
κατά την διάρκεια αυτής, καθώς και κατά το μετέπειτα χρονικό 
διάστημα. 
 
       Προσκαλεί λοιπόν άπαντας τους ενδιαφερομένους στο εν 
λόγω Συνέδριο με την ολόθερμη ευχή οι εργασίες του να 
φωτίζουν πάντοτε τους μελετητές της Ιστορίας, και η αλήθεια 
την οποία καταθέτουν να ζωντανεύει αποκαλυπτικά τα ίχνη 
της μνήμης στην αγαθή συγκρότηση του κόσμου και εν 
προκειμένω του Έθνους μας.  
  

 
Aναλυτικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

 
 


