
 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 
2013 η Ημερίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
με θέμα : «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 – 1913: Το δεύτερο 21» (Η 
συμβολή της Εκκλησίας), στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ιεράς 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 
 Κατά την έναρξη της Ημερίδος ανεγνώσθη το Μήνυμα 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ.κ Ιερωνύμου, ο οποίος ευρίσκετο σε επίσημη 
Επίσκεψη στις Η.Π.Α. 
 Μηνύματα επίσης ανέγνωσαν: Ο Πρόεδρος της Ειδικής 
Συνοδικής Επιτροπής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, ο Πρόεδρος της 
Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδος Σεβασμιώτατος 
Μητρτοπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος και ο Αξιότιμος 
Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης κ. Καράογλου. 
 Στην Ημερίδα παρεβρέθησαν επίσης οι Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες: Καστορίας κ. Σεραφείμ και Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών κ. Μάρκος, οι οποίοι πραγματοποίησαν και 
Εισηγήσεις, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Προκόπιος, 
Μιλήτου κ. Απόστολος, Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. 
Θεόκλητος, Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, και ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, o 
Εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καθώς και εκπρόσωποι της 
στρατιωτικής ηγεσίας και πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι. 
 Σύμφωνα με το Πρόγραμμα μετά τους Εκκλησιαστικούς 
Ύμνους της Βυζαντινής Χορωδίας του Συλλόγου Ιεροψαλτών 
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος μίλησε για τον ηρωισμό του 
Πολεμικού Ναυτικού και ετόνισε ότι οι περισσότεροι ναυτικοί 
του 1912 ήταν απόγονοι ναυτικών οικογενειών του 1821. 
 Ο Ελλογιμώτατος Καθηγητής κ. Σφέτας εκτενώς 
αναφέρθηκε στο διπλωματικό παρασκήνιο της βαλκανικής 
συμμαχίας και αποκάλυψε ότι οι Βούλγαροι πριν από το 1912 
υποτιμούσαν τις δυνατότητες του ελληνικού στρατού, ο οποίος 
συνεχώς υπήρξε νικηφόρος. 



 Οι Ελλογιμώτατες κ.κ. Καζαμία – Τσέρνου και 
Τριβυζαδάκη τόνισαν στην εμπεριστατωμένη Εισήγησή τους 
ότι μόνο δύο Ναοί επί τουρκοκρατίας λειτουργούσαν στην 
Θεσσαλονίκη ως ορθόδοξοι χριστιανικοί ναοί και όλοι οι άλλοι 
ήταν τζαμιά. 
 Ο Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ με γλαφυρό 
και επιστημονικό τρόπο ανεφέρθη στα γεγονότα που 
συνετέλεσαν στην μέγιστη συμβολή της Εκκλησίας στον 
Μακεδονικό Αγώνα, ο οποίος προετοίμασε την απελευθέρωση 
της Μακεδονίας. 
 Ο Ελλογιμώτατος κ. Καργάκος μεταξύ των άλλων 
ανακοίνωσε μία άγνωστη εως τώρα ιστορική πηγή, την 
μαρτυρία του ιερέως ο οποίος εξομολόγησε τον δολοφόνο του 
Βασιλέως Γεωργίου τον Σχοινά και φανερώθηκε ότι 
υποκινήθηκε η δολοφονία αυτή από οργάνωση της βουλγαρίας. 

Ο Ελλογιμώτατος κ. Καραθανάσης αναφέρθηκε στην 
χαρισματική φυσιογνωμία του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην 
«Μεγάλη Ιδέα» και στον ρόλο που διαδραμάτισε για την 
απελευθέρωση της Μακεδονίας, στην αξία της 
Ελληνορθόδοξης Παιδείας, καθώς και στα ηγετικά προσόντα 
του αρχιστρατήγου διαδόχου Κωνσταντίνου και των επιτελών 
του. 

Ο Ελλογιμώτατος κ. Χολέβας με αδιάψευστα ιστορικά 
στοιχεία ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα, που το 
1893 επτώχευσε και το 1897 ηττήθηκε, κατόρθωσε γρήγορα να 
ανασυγκροτηθεί και με υψηλό ηθικό και στρατιωτικό φρόνημα, 
να επιτύχει την απελευθέρωση της Ηπείρου, της Μακεδονίας 
και των Νησιών του Βορείου Αιγαίου. 

Στο τέλος της Ημερίδος αποδόθηκαν εκκλησιαστικοί 
ύμνοι και τραγούδια εθνικού περιεχομένου από την Χορωδία 
«Χριστιανική Ελπίς». 

 
Εκ της Γραμματείας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 

   
  
  


