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(Πεντέλη, 14.11.2014) 

Μακαριώτατε, 

Σεβασμιώτατοι, 

Θεοφιλέστατοι (Θεοφιλέστατε Ἄγια Ἀρχιγραμματεῦ) 

 

Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγηταί, 

Κυρίες καί Κύριοι, 

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, συνερχόμεθα ἐπί τό αὐτό γιά τρίτη συνεχομένη 
χρονιά. Ἐδῶ, στόν φιλόξενο χῶρο τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης, ἀρχίζουν οἱ ἐργασίες 
τοῦ Γ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
γιά τήν Τουρκοκρατία καί τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἡ Εἰδική Συνοδική 
Ἐπιτροπή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰσηγήθηκε, καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τό 
ἀποδέχθηκε, νά διοργανωθοῦν δέκα ἐπιστημονικά συμπόσια μέ στόχο τό 
10ο νά πραγματοποιηθεῖ τό 2021, ὅταν θά συμπληρώνονται διακόσια 
ἀκριβῶς ἔτη ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνεγερσίας. 

Τό φετινό μας θέμα θά εἶναι: «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί διαφύλαξη τῆς 
Ἐθνικῆς Ταυτότητος - Νεομάρτυρες, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός  - 
Ἐπαναστατικά Κινήματα». Ἐκλεκτοί ἐπιστήμονες καί εἰδικοί ἐρευνητές 
θά μᾶς παρουσιάσουν τεκμηριωμένες εἰσηγήσεις γιά τήν περίοδο τῆς 
Τουρκοκρατίας, γιά τόν πνευματικό, ἐθνικό καί κοινωνικό ρόλο τῆς 
Ἐκκλησίας μας, γιά τίς ἁγιασμένες μορφές τῶν Νεομαρτύρων, γιά τά 
γνωστά καί ἄγνωστα ἐπαναστατικά κινήματα τῶν ὑποδούλων καί γιά τόν 
κορυφαῖο φωτιστή τῶν σκλάβων, τόν ἱερομόναχο καί Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας 
μας, Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Δέν περιορισθήκαμε μόνο στούς γνωστούς καί 
ἤδη καταξιωμένους, ἀλλά ανακοινώσαμε ἐγκαίρως τό θέμα μας καί 
καλέσαμε νέους ἐπιστήμονες νά δηλώσουν τό ἐνδιαφέρον τους. Ἡ τελική 
κατάρτιση τοῦ προγράμματος ἔγινε ἀπό τήν Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή, τῆς 
ὁποίας προεδρεύει ὁ Ἀκαδημαϊκός κ. Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος, 



Καθηγητής τῆς Νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Εὐχαριστοῦμε καί αὐτόν 
καί ὅλα τά μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς  Ἐπιτροπῆς γιά τή συμβολή τους στήν 
ὑλοποίηση τῶν στόχων μας. 

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλω νά ἐκφράσω στόν Μακαριώτατο 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν 
πρώτη στιγμή ἀγκάλιασε μέ στοργή τό δύσκολο ἐγχείρημα τῶν δέκα 
συνεδρίων.  

Εὐχαριστοῦμε, ἐπίσης, τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλῶν κ. 
Ἰωάννη, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης καί Διευθυντή τοῦ 
Διορθοδόξου Κέντρου, γιά τή σημερινή φιλοξενία, καθώς καί τούς 
ὑπευθύνους τῆς Στοᾶς τοῦ Βιβλίου γιά τή φιλοξενία τῶν δύο αὐριανῶν 
συνεδριάσεων, τῆς πρωινῆς καί τῆς ἀπογευματινῆς.  

Εὐχαριστοῦμε, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. 
Σεραφείμ για τήν σημερινή ἀναμετάδοση τοῦ Γ’Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ 
Συνεδρίου ταῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τήν ραδιοφωνική προβολή ταῆς 
διεξαγωγῆς Αὐτοῦ καθῶς καί τον διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
ταῆς Ἐκκλησίας ταῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξανδρο Κατσιάρα. 

Εὐχαριστοῦμε καί τόν ἀκούραστο ἐργάτη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς 
μας, τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖο Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδη, 
Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος. 

Στό σημεῖο αὐτό νά ἐπισημάνω τήν μεγάλη ἀξία πού ἔχει καί τήν 
διαχρονικότητα πού προσδίδει ἡ κυκλοφορία τῶν Πρακτικῶν σέ κάθε 
Συνέδριο πού ὀργανώνεται. 

Εἶναι πολύ σημαντικό γιά τήν Ἐκκλησία μας καί ξεχωριστή προσφορά στό 
Ἔθνος ἡ κυκλοφορία τῶν συγκεκριμένων Πρακτικῶν, ἰδιαίτερα ὅταν στό 
μέλλον ὁλοκληρωθοῦν καί τά 10 Συνέδρια! 

Ἤδη κυκλοφοροῦν οἱ Συλλογικοί Τόμοι μέ τά Πρακτικά τῶν 2 πρώτων 
Συνεδρίων, τούς ὁποίους μπορεῖτε νά προμηθευθεῖτε σέ εἰδική 
προνομιακή τιμή. 

Εὔχομαι καλή ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ διημέρου ! 

 

 



 


