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Παναγιώτατε,  

Σεβασμιώτατοι, 

Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, 

Κυρίες καί Κύριοι, 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

 Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω αὐτήν τήν σημαντική Ἡμερίδα, ἡ 
ὁποία διεξάγεται στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τή συμβασιλεύουσα 
καί συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος ἀποδέχθηκε σχετική εἰσήγηση τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, τῆς ὁποίας ἔχω τήν τιμή νά προεδρεύω, γιά νά 
τιμηθεῖ καί ἀπό τήν Ἐκκλησία ἡ Ἐπέτειος τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν ἐθνική 
ἐπποποιία τοῦ 1912-13. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης ἀσμένως καί 
προφρόνως δέχθηκε νά παράσχει τήν ὀργανωτική βοήθειά της καί τή 
φιλοξενία της καί γιά τόν λόγο αὐτό εὐχαριστοῦμε θερμῶς τόν 
Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο. 

 Ὀ ἀγώνας τοῦ 1912-13 ἀποτέλεσε τό ἀποκορύφωμα μιᾶς 
πανεθνικῆς προσπαθείας, ἡ ὁποία εἶχε ἤδη ξεκινήσει μερικά χρόνια πρίν, 
μέ τόν συγκλονιστικό Μακεδονικό Ἀγῶνα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε 
ἡ πνευματική τροφός τοῦ Γένους καί διετήρησε τήν πίστη, τήν 
ἑλληνικότητα καί τήν παιδεία τῶν ὑποδούλων τῆς Βαλκανικῆς καί τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας καί φυσικά ἐδῶ, στή Βόρειο Ἑλλάδα. Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι 
στίς παραμονές τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων ἡ «Μικρά ἀλλά ἔντιμος 
Ἑλλάς» περιλάμβανε μόνον τή Στερεά, τήν Πελοπόννησο, τίς Κυκλάδες, 
τή Θεσσαλία καί τά Ἑπτάνησα. Ἑκατομμύρια ὑποδούλων Ἑλλήνων καί 
πανάρχαιοι ἱστορικοί ἑλληνικοί τόποι περίμεναν τήν ἀπελευθέρωσή τους 
καί προετοιμάζονταν μέ κάθε τρόπο. Ἡ μεγάλη ἐξόρμηση τοῦ 1912-13 



χάρισε τήν ἐλευθερία καί τήν ἕνωση μέ τή Μητέρα Ἑλλάδα στή Νότιο 
Ἤπειρο, τή Μακεδονία, τά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου καί τήν Κρήτη, ἐνῶ 
ἔθεσε τίς βάσεις καί γιά τήν ἀπελευθέρωση μέρους τῆς Θράκης πού 
πραγματοποιήθηκε τελικά τό 1920. 

 Τιμοῦμε τήν πνευματική, ἠθική καί ἐκπαιδευτική προετοιμασία τῶν 
Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, οἱ ὁποῖοι ἀπέδειξαν ὅτι ὅταν εἴμαστε 
ἑνωμένοι μποροῦμε πολλά καί θαυμαστά νά ἐπιτύχουμε. Ἔδειξαν δέ καί 
κάτι ἄλλο σημαντικό. Καί στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα καί στήν ἐξόρμηση 
τοῦ 1912-13 ὁ Ἑλληνισμός διέπρεψε σέ ὀργανωτικότητα, συντονισμό, 
εὐφυῆ σχεδιασμό καί ἀποτελεσματικότητα. Χρήσιμα συμπεράσματα γιά 
τήν ἐποχή μας, ὅταν βλέπουμε ξένα ΜΜΕ νά μᾶς κατηγοροοῦν ὡς δῆθεν 
ἀνίκανους νά συντονισθοῦμε καί νά δουλέψουμε σωστά.  

Ἄλλες Ἡμερίδες τῶν τελευταίων μηνῶν ἔδωσαν ἔμφαση στήν 
στρατιωτική προπαρασκευή καί στήν διεξαγωγή τῶν μαχῶν.  Χωρίς νά 
ὑποτιμοῦμε αὐτήν τήν πτυχή πιστεύω ὅτι σήμερα ἀξίζει νά δώσουμε 
μεγαλύτερη ἔμφαση στήν ἠθική προετοιμασία τῶν Ἑλλήνων, στήν ὁποία 
κύριο ρόλο διεδραμάτισε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καί τό τιμημένο ράσο. Νά 
τιμήσουμε καί τούς ἀφανεῖς ἥρωες , ὅπως ἦταν ἡ ἑλληνίδα μάνα πού 
βρισκόταν πίσω ἀπό κάθε Εὔζωνο, ἱππέα ἤ ναύτη τοῦ 1912-13 καί 
γαλούχησε τά παιδιά της μέ ἑλληνορθόδοξα ἰδανικά. 

Εὐχαριστῶ ὅλους ὅσοι ἐργάσθηκαν γιά τήν Ἡμερίδα καθώς καί τούς 
εἰσηγητές, οἱ ὁποῖοι θά μᾶς παρουσιάσουν τόν καρπό τῶν ἐρευνῶν τους 
καί εὔχομαι Καλή Ἐπιτυχία! 

 

 


