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Πρός 
τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
 
Θέμα : «Περί τῶν ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων γιά τήν συμπλήρωση τῶν 
διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ  1821» 
 
Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, 
 Ἡ συμπλήρωση τῶν διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάστα-
ση τοῦ 1821 ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σημεῖο ἱστορι-
κῆς ἀναφορᾶς. Συνιστᾶ, πρό πάντων, εὐκαιρία ἀναστοχασμοῦ τοῦ 
πνεύματος, τῶν ἀξιῶν καί τῶν γεγονότων διά τῶν ὁποίων σφυρηλα-
τήθηκε ἡ Ἐθνική μας ταυτότητα καί προβλήθηκε ἡ Πατρίδα μας στό 
παγκόσμιο στερέωμα. Τό φρόνημα τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ‘21 ἐμφορεῖ-
ται ἀπό «τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία», σκοπεῖ στῆς «Πατρίδος 
τήν ἐλευθερία» καί διακονεῖ, ὡς ἐκ τούτων, τήν οὐσιαστική πρόοδο 
στήν σύγχρονη ἐποχή. 
 Ἡ πολυσήμαντη αὐτή Ἐπέτειος ἑορτάζεται μέ διακόσιες 
ἑξήντα μία (261) Ἐκδηλώσεις, τίς ὁποῖες διενεργεῖ ἡ Ἐκκλησία μας 
στίς κατά τόπους Ἱερές Μητροπόλεις της, διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.  
 Τό μετά χεῖρας Πρόγραμμα, τό ὁποῖο εἶναι διαθέσιμο καί ἠλε-
κτρονικά στήν ἱστοσελίδα www.ekklisia1821.gr, συγκεντρώνει τό σύ-
νολο τῶν ἕως τώρα προγραμματισμένων δράσεων, ἐνῷ θά συμπερι-
ληφθοῦν καί πιθανές νέες συνεργασίες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρ-
χιῶν μας μέ ἄλλους φορεῖς, εὐελπιστώντας νά ἀποτελέσει ἕναν χρή-
σιμο πνευματικό πλοηγό γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο πού ἐπιθυμεῖ νά 
συμμετάσχει σέ αὐτήν τήν τόσο σημαντική γιά τήν Ἐκκλησία καί τό 
Γένος μας Ἐπέτειο.  
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 Διακόσια χρόνια μετά τήν ἀπαρχή τοῦ νεώτερου βίου τοῦ μα-
κραίωνου Γένους τῶν Ἑλλήνων, ἡ ἱστορική μας μνήμη ἀναδεικνύε-
ται ἀμάχητο τεκμήριο τῆς διαχρονικότητας καί ἑπομένως τῆς αὐθεν-
τικότητας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Ποτέ δέν πρέπει νά λησμο-
νήσουμε πώς τό σκλαβωμένο Γένος ἐπιβίωσε, ἀναστήθηκε, ἐπανα-
στάτησε, συγκροτήθηκε σέ κράτος καί πορεύεται ὑπό τήν φωτοφόρο 
Σκέπη τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί 
Ἀειπαρθένου Μαρίας. Τό πνεῦμα τῶν Ἀγωνιστῶν τονώθηκε ἀπό τόν 
Ἅγιο Ἱεραπόστολο Κοσμᾶ καί ἀπό τόν Ρήγα, ἐνδυναμώθηκε ἀπό 
τούς Νεομάρτυρες κληρικούς καί λαϊκούς ἀδελφούς μας καί ἀπο-
κρυσταλλώθηκε στήν ἐπίκληση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στήν προμετω-
πίδα τῶν Συνταγμάτων τῆς ἱστορίας μας, ἀπό τό 1822 ἕως καί σήμε-
ρα. 
 Ἄς ἀποδώσουμε ὅλοι μαζί, Κλῆρος καί Λαός, τήν προσήκουσα 
τιμή στό ἔνδοξο παρελθόν μας, ὥστε νά ὑπερβοῦμε μέ τήν εἰς Χρι-
στόν βεβαιότητα κάθε δεινό πού σκιάζει τούς καιρούς μας. 
 Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμε 
μετ' ἀγάπης. 
 
 † Ὁ Ἀθηνῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος 
 † Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος 
 † Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος 
 † Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων 
 † Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός 
 † Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας 
 † Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων 
 † Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος 
 † Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας 
 † Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος 
 † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος 
 † Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ 
 † Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος 
 Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
 † Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος 

 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή 



3 
 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος 


