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Ἐξοχωτάτη κυρία Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, 

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, 

Ἀγαπητοί μας προσκεκλημένοι, 

 

 Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεχίζει καί 

ἐφέτος, μέ πνευματική ἀγαλλίαση καί χαρά, τήν προσ-

πάθειά της μέ σκοπό νά τιμήσει οὐσιαστικά τήν Ἐπέ-

τειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἀγῶνος τῆς 

Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. 

 Εἶναι γεγονός ὅτι, παρά τίς δυσκολίες πού ἀντιμε-

τωπίζουμε ἐξαιτίας τῆς πανδημίας πού ἐνέσκηψε, πρα-

γματοποιήθηκαν πολλές ἀπό τίς προγραμματισμένες 

ἐκδηλώσεις τόσο στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅσο 

καί σέ ὅλες σχεδόν τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλη-

σίας μας. 

 Ἡ ἀποψινή ἐκδήλωση, ἡ ὁποία φιλοξενεῖται στούς 

ἐξαίσιους χώρους τοῦ Βυζαντινοῦ καί Χριστιανικοῦ 

Μουσείου Ἀθηνῶν, ἀφορᾶ στήν Ἔκθεση κειμηλίων τοῦ 

Ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Κειμήλια, ἱ-

ερά ἀντικείμενα ἄρρηκτα συνδεδεμένα μέ τόν ἡρωισμό 

καί τήν προσφορά τῶν ἀνθρώπων στούς ὁποίους ἀνῆ-

καν. Ἀνθρώπων πού ἀγωνίσθηκαν ὑπέρ Πίστεως καί 

Πατρίδος. Ἀνθρώπων πρός τούς ὁποίους τό Νέο Ἑλλη-

νικό Κράτος ὀφείλει τήν δημιουργία του. Τήν γέννηση ἤ 
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μᾶλλον τήν ἀναγέννησή του μέσα ἀπό τήν τέφρα τοῦ 

πολέμου, μέ τήν πίστη στόν Θεό, τίς προσευχές, τήν αὐ-

τοθυσία, τούς μόχθους, τήν γενναιοψυχία, τήν ἀνδρεία 

καί τήν προσήλωση στό ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, χωρίς 

τήν ὁποία εἶναι ἀβίωτος ὁ βίος. 

 Τά κειμήλια αὐτά λειτουργοῦν ἀφυπνιστικά γιά 

τήν ἐθνική συνείδηση τῶν Νεοελλήνων. Συνεργοῦν τά 

μέγιστα στήν διαμόρφωση μιᾶς νηφάλιας καί γρηγο-

ρούσης ἱστορικῆς μνήμης, ἡ ὁποία μᾶς βοηθεῖ νά κρί-

νουμε καί νά ἀξιολογήσουμε σωστά τόν ἴδιο μας τόν 

ἑαυτό, τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στήν 

χώρα μας καί νά διαμορφώσουμε, κατά τόν καλύτερο 

τρόπο, τό αὔριο, τό μέλλον, τίς συνθῆκες στίς ὁποῖες θά 

ζήσουν τά ἑλληνόπουλα, ἡ ἐλπίδα ὅλων μας. Γιατί ἡ 

ἱστορία διδάσκει καί συντελεῖ στήν πνευματική μας 

ὡριμότητα καί σοφία. 

Ὡς ἐκ τούτου, περιποιεῖ μεγίστη τιμή γιά τήν Ἁγι-

ωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ ὑψηλή παρουσία τῆς 

Ἐξοχότητός Σας, κυρία Πρόεδρε, γι’ αὐτό καί ἀπό τῆς 

θέσεως αὐτῆς Σᾶς ἐκφράζουμε θερμές συγχαρητήριες 

προσρήσεις καί εὐχαριστίες. Εἶναι δέ βαθύτατος ὁ συμ-

βολισμός τοῦ ἐγκαινιασμοῦ τῆς παρούσης Ἐκθέσεως 

ἀπό Ἐσᾶς, τήν φέρουσα ἐπαξίως τό ἀνώτατο πολιτει-

ακό ἀξίωμα τῆς Πατρίδος μας. 

 Ἀξίζει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ παροῦσα Ἔκθεση δέν 

θά ἦταν δυνατόν νά πραγματοποιηθεῖ χωρίς τήν πολύ-

τιμη συνέργεια ἐκλεκτῶν συνεργατῶν. Ἄλλωστε ὁ χῶ-

ρος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κατ’ ἐξοχήν χῶρος συνεργα-

σίας, συμπορεύσεως, συνυπάρξεως καί συναλληλίας. 

 Κατόπιν τούτων, εὐχαριστοῦμε τόν Θεοφιλέστατο 

Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐπίσκοπο Ὠρεῶν 

κ. Φιλόθεο, καί τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή τῆς Ἀκα-
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δημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, ἡ ὁποία, ὑπό τήν πε-

πνυμένη προεδρία τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρε-

σβυτέρου κ. Θωμᾶ Συνοδινοῦ, ἐκλεκτοῦ Κληρικοῦ τῆς 

Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἐργάσθηκε φιλοτίμως καί 

ἀόκνως γιά τήν αἰσία τελεσφόρηση καί τῆς προκειμέ-

νης ἐκδηλώσεως. Ἐπιπροσθέτως, εὐχαριστοῦμε τόν 

πρώην Γραμματέα τῆς ἐν λόγῳ Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπι-

τροπῆς καί νῦν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πολυανῆς 

καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαῖο, ὡς καί τόν νέο Γραμμα-

τέα αὐτῆς, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἀθηνα-

γόρα Σουπουρτζῆ, γιά τήν πολύτιμη συμβολή τους 

στήν ἐπιτυχῆ διοργάνωση τῆς Ἐκθέσεως. Ὡσαύτως, ἐκ-

φράζουμε εὐχαριστίες πρός τίς Ἱερές Μητροπόλεις, 

τούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Ἱερές Μονές, πού ἀπέστει-

λαν, εἰδικά γιά τήν Ἔκθεσή μας, τά σπουδαῖα κειμήλιά 

τους. 

 Τέλος, εὐχαριστοῦμε τήν τέως Διευθύντρια τοῦ Βυ-

ζαντινοῦ καί Χριστιανικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν κυρία 

Κατερίνα Δελλαπόρτα, τήν Ἀναπληρώτρια Διευθύν-

τρια κυρία Ἑλένη Μανωλέσσου καί τούς ἐκλεκτούς 

συνεργάτες τους. 

 Ὁ Θεός ἄς ἐπιχορηγεῖ σέ ὅλους μας κάθε ἀγαθό 

καί κάθε εὐλογία· καί βεβαίως ἄς ἐνισχύει τήν αἴσθηση 

ὅτι εἴμαστε ἀπόγονοι Ἁγίων καί Ἡρώων· ὅτι ἀνήκουμε 

«σέ μιά χώρα μικρή. Ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι στή Μεσό-

γειο, πού δέν ἔχει ἄλλο ἀγαθό παρά τόν ἀγῶνα τοῦ 

λαοῦ του, τή θάλασσα καί τό φῶς τοῦ ἥλιου» (Γ. Σεφέ-

ρης). 

 

 


