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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
ΘΕΜΑ : «Διεξαγωγή τοῦ Γ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνε-

δρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»  
        

 Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνακοινώνει 
ὅτι πραγματοποιεῖ διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολι-
τιστικῆς Ταυτότητος τήν Παρασκευή 14 καί τό Σάββατο 15 Νο-
εμβρίου 2014 τό Γ΄ Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, μέ θέμα 
«Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος - 
Νεομάρτυρες, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός - Ἐπαναστατικά Κινή-
ματα». 
 Μέ τήν ἀπό 8ης μηνός Φεβρουαρίου 2012 Ἀπόφαση Αὐτῆς 
θά πραγματοποιηθοῦν ἕως τό ἔτος 2021 δέκα (10) ἐν συνόλῳ Δι-
εθνῆ Ἐπιστημονικά Συνέδρια στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων 
ὑπό τόν τίτλον «1821 - 2021 : 10 Ἐπιστημονικά Συνέδρια γιά τά 
200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης». 
 Τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου θά κηρύξει ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος τήν 
Παρασκευή 14η Νοεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 17:00, στό Διορθόδοξο 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, καί οἱ ἐργασίες του θά συ-
νεχισθοῦν τήν ἑπομένη, 15η Νοεμβρίου, ἕως καί τό ἀπόγευμα 
τῆς ἰδίας ἡμέρας στήν Στοά τοῦ Βιβλίου, στό κέντρο τῶν Ἀθη-
νῶν (Πεσματζόγλου 5 καί Σταδίου). 
 Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
φρονεῖ ὅτι μόνο διά τῆς συνειδήσεως καί τῆς γνώσεως τῶν συ-
στατικῶν στοιχείων τοῦ Ἔθνους μποροῦμε νά ἔχουμε τήν εὐ-
θύνη τῶν πράξεῶν μας γιά τό παρόν καί τό μέλλον. Οἱ ἐπιστη-
μονικές καί τεκμηριωμένες Εἰσηγήσεις τῶν 22 Εἰσηγητῶν στό 



ἐν λόγῳ Συνέδριο στόχο ἔχουν νά παρουσιάσουν τήν ἀδιαμφι-
σβήτητη ἱστορική ἀλήθεια γιά τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας, 
τόσον πρό τῆς Ἐπαναστάσεως ὅσον καί κατά τήν διάρκειαν αὐ-
τῆς, καθώς καί κατά τό μετέπειτα χρονικό διάστημα. 
 
 
 
 Προσκαλεῖ λοιπόν ἅπαντας τούς ἐνδιαφερομένους στό ἐν 
λόγῳ Συνέδριο μέ τήν ὁλόθερμη εὐχή οἱ ἐργασίες του νά φωτί-
ζουν πάντοτε τούς μελετητές τῆς Ἱστορίας καί ἡ ἀλήθεια τήν ὁ-
ποία καταθέτουν νά ζωντανεύει ἀποκαλυπτικά τά ἴχνη τῆς 
μνήμης στήν ἀγαθή συγκρότηση τοῦ κόσμου καί ἐν προκει-
μένῳ τοῦ Ἔθνους μας.  
  
 


