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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ 1821 

 

Με την τήρηση όλων των απαιτουμένων υγειονομικών 

μέτρων πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρουσίαση του μεταλλίου 

της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821, στην αίθουσα της Ιεραρχίας, στο Μέγαρο 

της Ιεράς Συνόδου.  

Το μετάλλιο φιλοτέχνησε ο Χρυσοχοϊκός Οίκος «Μιχαλάς».  

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Ειδικής 

Συνοδικής Επιτροπής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών, στο 

πλαίσιο των Συνοδικών και Περιφερειακών Εκδηλώσεων για τα 200 

χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε κατά την έναρξή της, στις 13:30, ο 

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 

Ιερώνυμος. Συγκεκριμένα, ο Μακαριώτατος ανέφερε τα εξής: 

«Ελληνίδες, Έλληνες, 

 Εκφράζω σήμερα την βαθειά συγκίνηση των μελών της 

Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πραγματοποίηση αυτής 

της ξεχωριστής, συμβολικής τελετής. 

 Η Εκκλησία μας, σήμερα, παρουσιάζει επισήμως το μετάλλιο 

που αφιερώνει στην επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821, την οποία και εορτάζουμε πανηγυρικά φέτος. 



 Το μετάλλιο αυτό, το οποίο με απαράμιλλη μαεστρία 

φιλοτέχνησε για την Εκκλησία μας ο Χρυσοχοϊκός Οίκος «Μιχαλάς», 

θα απονέμεται σε πρόσωπα και φορείς, ως συμβολικό αντίδωρο για 

την προσφορά τους στο Έθνος. Σε εκείνους δηλαδή, που εκπροσωπούν 

επάξια ανάμεσά μας τη συνέχεια της ανιδιοτέλειας και της αξιοσύνης 

που εμφύσησε ο Τριαδικός Θεός στους Κτήτορες και Πατέρες του 

Νεοελληνικού Κράτους. 

 Το επετειακό αυτό έτος αφιερώθηκε από την Εκκλησία μας 

στους Αγίους Νεομάρτυρες. Αφιερώθηκε στις καθαγιασμένες αυτές 

μορφές που έπεσαν για τον Σταυρό και για τα χώματά μας, για τη 

γαλανόλευκη και για την Παναγιά μας, για του Χριστού την πίστη την 

Αγία και της πατρίδος την Ελευθερία. Σ’ εκείνους, λοιπόν, που πριν 

από διακόσια χρόνια έφτασαν στη θέωση την ψυχή τους και την 

Ελλάδα, αφιερώνουμε και το επετειακό αυτό έμβλημα. 

 Μέταλλο ακατάβλητο η ψυχή των Νεομαρτύρων, μέταλλο 

ακαταπόνητο και η δική μας ελπίδα στο φωτοστέφανο που τους 

περιέβαλε. Αυτός ο συμβολικός δεσμός του χτες με το σήμερα, των 

προγόνων μας με την συνείδησή μας, της ιστορικής αλήθειας με το 

θεοφρούρητο μέλλον που έχουμε ακολουθώντας τα χνάρια τους. 

Αυτός είναι που αποτυπώνεται, με την ευλογία της Υπερμάχου 

Στρατηγού τα Νικητήρια, στο μετάλλιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

το οποίο σήμερα παρουσιάζουμε. 

 Με τη χάρη του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, θα τιμούμε κατ’ 

αυτόν τον συμβολικό αλλά και εγκωμιαστικό τρόπο την Ορθόδοξη, 

Xριστιανική κληρονομιά των Αγίων Νεομαρτύρων και Εθνομαρτύρων, 

στο πρόσωπο εκείνων που κρατούν ψηλά τη σημαία της πατρίδας μας 

σε καιρούς επικίνδυνους. Σφυρηλατούμε, με το υπέροχο αυτό έργο 

τέχνης, το μετάλλευμα της ευλάβειας, για εκείνους που ομολόγησαν 

Χριστό, και το μετάλλευμα της τιμής, για όσους εξακολουθούν και 

σήμερα να δοξάζουν τον Ελληνισμό και να τον πρεσβεύουν με 

λαμπρότητα στην οικουμένη.» 

Στη συνέχεια, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. 

Θωμάς Συνοδινός, Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 

Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών, ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο 



Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμνο και τα μέλη 

της Ιεράς Συνόδου για την εμπιστοσύνη του έργου της κατασκευής 

του μεταλλίου και ανέφερε ότι «... η ιστορία δεν είναι απλώς μνήμη 

και νοσταλγική αναπόληση, αλλά πάλη και ένα συνεχές πνευματικό 

αγώνισμα απελευθερωτικό, από καθετί δεσμευτικό, από καθετί που 

εμποδίζει τον άνθρωπο να ανέβει στο φως.»  

Στη συνέχεια  παρουσίασε το μετάλλιο, αναλύοντας τα 

στάδια της κατασκευής του και αναφέροντας τις εικονιζόμενες 

μορφές. Συγκεκριμένα, στο έμβλημα αποτυπώνονται η Υπεραγία 

Θεοτόκος και οι Άγιοι Νεομάρτυρες Γρηγόριος ο Ε', Κοσμάς ο 

Αιτωλός, Φιλοθέη η Αθηναία, Μιχαήλ Πακνανάς, Γεώργιος 

Νεαπολίτης, Κυπριανός Κύπρου, Κωνσταντίνος ο Υδραίος, 

Δημήτριος ο εκ Σαμαρίνης, Ακυλίνα, Αγγελής ο Αργείος, Αθανάσιος 

Κουλακιώτης, Τριαντάφυλλος ο εκ Ζαγοράς, Συμεών ο 

Τραπεζούντιος, Σεραφείμ Φαναρίου, Χρυσή εκ Μογλενών, Μαρία 

Καρατάσαινα, Ραφαήλ εξ Ιθάκης και εν Λέσβω, Κύριλλος ΣΤ', 

Δημήτριος Πελοποννήσιος, Νικήτας Σερρών, Ιωάννης ο 

Μονεμβασιώτης, Ελένη εκ Σινώπης Πόντου, Κυράννα εκ της Όσσης, 

Ιωάννης εκ Καστορίας και Ιωάννης εκ Θάσου. 

 Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Πρόεδρος της Ειδικής 

Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, o Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο 

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματεύς της 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο 

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Φαρμάκης, 

Γενικός Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας 

Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επίσης, στην παρουσίαση 

παραβρέθηκε και ο φιλοτεχνήσας το μετάλλιο κ. Μάκης Μιχαλάς. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. 

Βαρθολομαίος Αντωνίου- Τριανταφυλλίδης, Γραμματεύς της Ειδικής 

Συνοδικής Επιτροπής Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον 

διαδικτυακό ιστότοπο www.ekklisia1821.gr καθώς και τους 

αντίστοιχους λογαριασμούς στο Facebook, στο Instagram, στο 

YouTube και στο Twitter, που η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώς 

δημιούργησε για το σύνολο των επετειακών δράσεων. 

 

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 


