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 Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Μαραθῶνος κ. Μελίτωνα, Ἐκπρόσωπε τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύ-
μου, 

Σεβασμιώτατοι, 

Θεοφιλέστατοι, 

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι καθηγητές, 

Κυρίες καί Κύριοι, 

Ἔχω τήν τιμή καί τή χαρά ὡς Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά 
ἀπευθύνομαι στήν ἐκλεκτή ὁμήγυρη γιά νά σᾶς καλωσορίσω ὅλους. 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἰδιαίτερη 
εὐαισθησία στά θέματα τῆς Ἱστορίας, τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος καί τῆς 
πολιτιστικῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ λαοῦ μας καί αὐτή τήν εὐαισθησία της 
ἀποδεικνύει καί ἡ λειτουργία τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς 
ὁποίας προεδρεύω. Ὅλοι μας αἰσθανόμαστε τήν ἰδιαίτερη εὐθύνη πού 
ἔχουμε ἀπέναντι στούς πρωταγωνιστές σημαντικῶν περιόδων τοῦ 
Ἔθνους μας ὅπως εἶναι ἡ μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Καθώς 
σέ ἐννέα χρόνια συμπληρώνονται ἀκριβῶς 200 χρόνια ἀπό τήν κορυφαία 
αὐτή στιγμή τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ σκεφθήκαμε νά δώσουμε ἔμφαση 
στή σοβαρή, ἐπιστημονική καί νηφάλια μελέτη καί προσέγγιση τῶν 
γεγονότων. Ἀποφασίσαμε, λοιπόν, νά διοργανώσουμε μία σειρά 
συνεδρίων μέ τόν γενικό τίτλο: «1821-2021: Δέκα Ἐπιστημονικά Συνέδρια 
γιά τά 200 χρόνια ἀπό  τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821». Κάθε χρόνο θά 
διοργανώνεται ἕνα συνέδριο μέ διαφορετική θεματολογία. Σήμερα ξεκινᾶ 
τό Α΄Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο αὐτῆς τῆς σειρᾶς μέ εἰδικό θέμα: 
«Ἱστοριογραφία καί πηγές γιά τήν Ἑρμηνεία τοῦ 1821».  



Σκοπός μας εἶναι νά ἀκουσθοῦν διαφορετικές γνῶμες καί ἀπόψεις 
χωρίς φανατισμούς και μονομέρειες. Γνωρίζουμε ὅτι τά τελευταῖα χρόνια 
ἀκούσθηκαν καί ὁρισμένες φωνές πού εἰσήγαγαν καινά δαιμόνια στόν 
ὅλο προβληματισμό. Δέν συμφωνοῦμε μέ τήν ἀποκαθήλωση τῶν ἡρώων 
καί τῶν μαρτύρων, ὅμως δέν ἤλθαμε ἐδῶ ἁπλῶς γιά νά ἐπαινέσουμε τόν 
ρόλο τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου καί τῆς Ἐκκλησίας. Τό συνέδριο εἶναι 
ἐπιστημονικό καί κάθε ἄποψη ἀξίζει νά κατατεθεῖ καί νά ἀξιολογηθεῖ. 
Ἄλλωστε στόχος τῆς Ἐπιτροπῆς μας εἶναι νά ἐκδοθοῦν οἱ εἰσηγήσεις σέ  
ἕναν τόμο, ὥστε ἡ σοφία τῶν ὁμιλητῶν νά παραμείνει κτῆμα ἐς ἀεί γιά 
χρήση  ἀπό κάθε ἐνδιαφερόμενο. 

Εὐχαριστοῦμε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱερά Σύνοδο πού ἀμέσως καί ἀσμένως 
δέχθηκαν τήν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς μας. Εὐχαριστοῦμε τά μέλη τῆς 
Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς πού ἐπέλεξαν τούς εἰσηγητές. Πρόκειται γιά 
τόν Ἀκαδημαϊκό  καί Καθηγητή τῆς Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας κ. 
Κων. Σβολόπουλο, Πρόεδρο, καί γιά τούς πρωτοπρ. Γεώργιο Μεταλληνό, 
Ὁμότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου, Μιχάλη Μερακλῆ, Ὁμότιμο 
Καθηγητή Πανεπιστημίου, Ἀθανάσιο Καραθανάση, Καθηγητή τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. καί τόν κ. Χαράλαμπο Μηνάογλου, Δρα 
Σύγχρονης Ἱστορίας. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης καί τόν Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Πεντέλης γιά τή φιλοξενία πού μᾶς παρέχει. Εὐχαριστοῦμε τούς 
ἐκλεκτούς εἰσηγητές μας γιά τή συμετοχή τους καί τούς παρακαλῶ νά 
καταθέσουν ἐγκαίρως τό κείμενο τῆς εἰσηγήγσεώς τους ὥστε νά 
ἑτοιμασθεῖ ὁ σχετικός τόμος. Καί βεβαίως εὐχαριστοῦμε ὅλους ἐσᾶς πού 
μᾶς τιμᾶτε μέ τήν παρουσία σας. 

Ἀγαπητοί μου, 

Δέν ἔχει νόημα νά μείνουμε μόνο στό παρελθόν. Ἐπιδιώκουμε μέσα 
ἀπό αὐτή τήν σειρά τῶν δέκα συνεδρίων νά ὁραματιστοῦμε τήν Ἑλλάδα 
τοῦ 2021. Ὅπως θά τήν θέλαμε! Καί κυρίως ὅπως θά τήν ἤθελαν οἱ 
ἐπώνυμοι καί οἱ ἀνώνυμοι πρωταγωνιστές τοῦ 1821. 

Δέν βλέπουμε τήν ἱστορία ὡς ἕνα μουσειακό εἶδος, ἀλλά τήν 
ἀξιοποιοῦμε ὡς ἐφαλτήριο γιά τό μέλλον καί ὡς πηγή ἰδεῶν καί 
προτάσεων γιά μία καλύτερη Ἑλλάδα· ὅπως τήν ἀξίζουμε. 

Μία Ἑλλάδα ἡ ὁποία θά τιμᾶται γιά τόν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό 
της καί γιά τά εἰρηνικά κατορθώματα τοῦ λαοῦ της καί δέν θά εἶναι ὁ 
μόνιμος ἐπαίτης τῶν ξένων δανείων. 



Σέ μία δύσκολη ἐποχή ὅπως ἐλέχθη οἰκονομικῆς καί πνευματικῆς 
κυρίως κρίσης, ἡ μελέτη τῆς Τουρκοκρατίας καί τοῦ 1821 πιστεύουμε ὅτι 
θά μᾶς βοηθήσει νά πάρουμε διδάγματα καί νά ἀντλήσουμε ἐλπίδα 
ἐνθυμούμενοι μέ ποιά θεμέλια καί ποιές ἀξίες τό Ἑλληνορθόδοξο Γένος 
μας ἐπεβίωσε σέ πολύ δυσκολότερες καταστάσεις. Ἄς κάνουμε διαρκές 
βίωμά μας τό μήνυμα τοῦ μεγάλου ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κωστῆ Παλαμᾶ: 
«Μεθύστε ἀπ’ τ’ ἀθάνατο κρασί τοῦ ‘21». 

Καλή ἐπιτυχία μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ! 

 


