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ΣΥΝΑΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821 

 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 το πρωί, 

στην ισόγεια Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συνοδικού Μεγάρου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, η σύναξη των εκπροσώπων των Ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την προετοιμασία 
των Εορτίων Συνοδικών Εκδηλώσεων,που θα πραγματοποιηθούν το 
έτος 2021 απο την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Η Ιερά Σύνοδος, διά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 
Πολιτιστικής Ταυτότητος διοργανώνει κατ’ έτος, από το 2012 εως και 
το 2021, Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια για την Επανάσταση του 
1821, με επιμέρους θεματολογία διαφόρων πτυχών του 
Απελευθερωτικού Αγώνος του Γένους. 

Με την έγκριση της Ιεράς Συνόδου καταρτίστηκε από το έτος 
2018 ένα Πρόγραμμα Εκδηλώσεων για το 2021 και η σημερινή 
σύναξη των εκπροσώπων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας 
της Ελλάδος είχε ως σκοπό, τον συντονισμό των εργασιών καθώς 
και την επίσημη υποβολή νέων προτάσεων των Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την 
πραγματοποίηση και επιπλέον Συνοδικών εκδηλώσεων στις Ιερές 
Μητροπόλεις τους. 

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής  Πολιτιστικής 
Ταυτότητος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και 
Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των Ιερών 
Μητροπόλεων μεταφέροντας τις Αναστάσιμες ευχές του 



Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερωνύμου και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «...η Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 υπήρξε ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την 
οργάνωση του νέου Ελληνισμού, σε εθνικό, πολιτικό και πολιτιστικό 
επίπεδο... Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιδιώκει να διακονεί διαρκώς με τον 
λόγο της αυτή τη διαρκή και ματωμένη διεκδίκηση της Ελευθερίας 
στην πράξη, επιδιώκει με την επέτειο των 200 χρόνων της 
Επανάστασης να ξαναστρέψει τον στοχασμό στα γεγονότα της 
σπουδαίας και κρίσιμης εκείνης ιστορικής περιόδου... να ανταπαντήσει 
στην συστηματική, οργανωμένη και καλοσχεδιασμένη προσπάθεια 
αποδόμησης της ιστορικής αλήθειας, που παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια, κυρίως ως προς την συμβολή της Εκκλησίας στην υπόθεση του 
Αγώνα της Ελευθερίας. Και αυτό... όχι με απολογητική διάθεση, αλλά 
πρός τον σκοπό της ιστορικής αποκατάστασης, στηριζόμενη στις 
αυθεντικές ιστορικές πηγές, που δεν υπακούουν σε άνωθεν 
κελεύσματα και σκοτεινές σκοπιμότητες, αλλά παρακολουθούν τα 
γεγονότα και ακούν την διαχρονική φωνή των Αγωνιστών...». 

Καθ’ όλη την διάρκεια της Συνάξεως, υπήρξε γόνιμος 
διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Εκ μέρους της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής 
Ταυτότητος παρέστησαν τα μέλη αυτής, ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος και ο 
αξιότιμος κ. Κωνσταντίνος Χολέβας. 

Τον συντονισμό για την διοργάνωση της Συνάξεως είχε ο 
Γραμματέας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής 
Ταυτότητος Αρχιμ. Βαρθολομαίος Αντωνίου-Τριανταφυλλίδης, ο 
οποίος παρέλαβε το απογραφικό δελτίο των εκπροσώπων των Ιερών 
Μητροπόλεων και τα έγγραφα των νέων προτάσεων των 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος ώστε, 
να κατατεθούν στην Ιερά Σύνοδο Αυτής και να λάβουν την τελική 
έγκρισή Της. 

  

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου 


