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Αθήνα, 26η Μαΐου 2021

Δ Ε Λ   Τ Ι   Ο    Τ Υ   Π Ο Υ  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Συνεχίζονται  και  αυτή  την  εβδομάδα  οι  Συνοδικές  και
Περιφερειακές  εκδηλώσεις  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  για  να
τιμηθεί η επέτειος των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής
Επνστάσεως  του  1821.  Στις  εκδηλώσεις  τηρούνται  όλα  τα
προβλεπόμενα μέτρα προφυλάξεως από τον κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα,  το  Σάββατο  29  Μαϊου,  η Ιερά  Μητρόπολη
Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων
ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας
την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών εκδηλώσεων, 
παρουσιάζει  στις  18.00  την  προγραμματισμένη  Επιστημονική
Ημερίδα, με θέμα: «Η προσφορά του Ορθόδοξου Μοναχισμού
στην παιδεία και στον πολιτισμό του Γένους, με ιδιαίτερη
έμφαση στην Μεσσηνία». 

Για το συγκεκριμένο θέμα θα ομιλήσουν δύο ειδικοί επιστήμονες:

 α)  ο  κ.  Νικόλαος  Τόμπρος,  Επίκουρος  Καθηγητής  Πολιτικής
Ιστορίας  στην  Στρατιωτική  Σχολή  Ευελπίδων,  με  θέμα:  «Η
συμβολή των Μονών της Ελλάδος και ιδιαιτέρως της Μεσσηνίας
στην Επανάσταση του 1821» και

 β)  ο  κ.  Ιωάννης  Μπουγάς,  Θεολόγος,  Δρ  Νεωτέρας  Ελληνικής
Ιστορίας και Φιλοσοφίας, με θέμα: «Η προσφορά των Μονών της
Μεσσηνίας στην παιδεία των Ελλήνων κατά την Επανάσταση του
1821 και μετά από αυτήν».

Λόγω των περιοριστικών μέτρων,  η  Ημερίδα  θα  μεταδοθεί
διαδικτυακώς,  από  το  κανάλι  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  στο
YouTube, με τίτλο: «Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας – Εορτασμός 200
ετών».
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Επίσης,  η  Ιερά  Μητρόπολη  Μεσσηνίας,  συμβάλλοντας  στη
διατήρηση της μνήμης του κοσμοϊστορικού γεγονότος της Άλωσης
της  Κωνσταντινουπόλεως, διοργανώνει την διαδικτυακή συναυλία
«Μας πήρανε την Πόλη μας», η οποία θα προβληθεί την ημέρα
μνήμης της Αλώσεως, στις 29 του μηνός Μαΐου. 

Ξεκινώντας με αναφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μεσσηνίας  κ.  Χρυσοστόμου  στη  Μεγάλη  Εκκλησία,  η
βιντεοσκοπημένη  συναυλία,  με  αφηγήσεις  κειμένων,  ύμνους  και
θρήνους από σολίστες, την χορωδία και την ορχήστρα της Σχολής
Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως
Μεσσηνίας, ζωντανεύει τις μνήμες του Γένους, υμνεί την ομορφιά
της Πόλης, ανασύρει τους θρύλους και τις χαμένες παραδόσεις για
το χτίσιμο της Αγια-Σοφιάς, ψάλλει τα νικητήρια στην Υπεραγία
Θεοτόκο  και  ταξιδεύει  το  νου  πίσω  στα  τρομερά  γεγονότα  της
Άλωσης. 

Η αναμετάδοση θα είναι δυνατή από τις 11:00 το πρωί της
29ης  Μαΐου  2021,  μέσω  του  διαδικτυακού  καναλιού  της  Ιεράς
Μητροπόλεως  στο  YouTube,  με  τίτλο:  «Ιερά  Μητρόπολη
Μεσσηνίας  –  Εορτασμός  200  Ετών»  και  συγκεκριμένα  στον
διαδικτυακό  σύνδεσμο
https://www.youtube.com/channel/UC1EBZ9K3rzuOnfrC_ysg0WA. 

Την  ίδια  ημέρα,  η  Ιερά  Μητρόπολη  Φθιώτιδος  θα  τελέσει
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος
Καμμένων Βούρλων, μετά το πέρας της οποίας στο προαύλιο χώρο
του  Ναού  θα  πραγματοποιηθεί  εκδήλωση  με  θέμα:  «Από  την
Άλωση στην Επανάσταση». Στη Θεία Λειτουργία θα προεξάρχει
ο Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών. Θα μεταδοθεί από τον
ιστότοπο της Μητροπόλεως: www.imfth.gr  .  

Η Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας θα τιμήσει την
επέτειο  των  200  ετών  από  την  ιστορική  Συνέλευση  των
Πληρεξουσίων της Πελοποννήσου στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου
των  Καλτεζών.  Στις  18:00  του  Σαββάτου  ο  Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης  Μαντινείας  και  Κυνουρίας  κ.  Αλέξανδρος  θα
χοροστατήσει  στον  υπαίθριο  Εσπερινό  και  θα  τελέσει
Επιμνημόσυνο Δέηση για την ανάπαυση της ψυχής των μελών της
Συνελεύσεως.  Θα  προηγηθεί  η  υποδοχή  του  επαναστατικού
Λαβάρου της Αγίας Λαύρας στον χώρο της Ιεράς Μονής Καλτεζών.

Την Κυριακή 30 Μαϊου,  η Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και
Κυνουρίας  θα  συνεχίσει  τις  επετειακές  εκδηλώσεις  στην  Ιερά
Μονή  Αγίου  Νικολάου  Καλτεζών  όπου  πραγματοποιήθηκε  η
Συνέλευση  των  Πελοποννησίων  τον  Μάϊο  του   1821.  Στην
Πολυαρχιερατική  υπαίθρια   Θεία  Λειτουργία  θα  προεξάρχει  ο
Μακαριώτατος  Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών  και  πάσης  Ελλάδος  κ.
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Ιερώνυμος. Στη συνέχεια ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Χρήστου θα
ομιλήσει  για  τη  σημασία  της  Συνελεύσεως  των  Καλτεζών.  Θα
προσφερθεί γεύμα σε όλους τους προσκυνητές της Μονής. 

Η Ιερα Μητρόπολη Παραμυθίας,  Φιλιατών,  Γηρομερίου και
Πάργας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
θα τιμήσει τους αγώνες  των Σουλιωτών και τους πεσόντες στο
ιστορικό Κούγκι. Τις εκδηλώσεις θα τιμήσει με την παρουσία της η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Στις
11:30,  ο  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης  Παραμυθίας  κ.  Τίτος  θα
τελέσει τη Δοξολογία στον  Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης  στον  ιστορικό  χώρο  του  Σουλίου  χωρίς  την  παρουσία
προσκυνητών.  Στη  συνέχεια,  ο  Σεβασμιώτατος  θα  τελέσει  την
Επιμνημόσυνο Δέηση στο Ηρώο των Σουλιωτών μπροστά από το
Βουλευτήριο. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο από
την Εξοχωτάτη Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Την ίδια ημέρα και  ώρα 19:00, η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
θα  διοργανώσει  Εορτή  Νεολαίας   στο   Αμφιθέατρο   του
Διοικητικού  και  Πνευματικού  Κέντρου  της  Μητροπόλεως  στη
Λαμία. Το κεντρικό θέμα θα είναι: «Το 1821 ως πηγή έμπνευσης
των μεγάλων Αγώνων για την Πίστη και την Πατρίδα». Θα
υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση από τον ιστότοπο: www.imfth.gr.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να
επισκέπτεστε  τον  διαδικτυακό  ιστότοπο
www  .  ekklisia  1821.  gr  , που η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώς
δημιούργησε  για  το  σύνολο  των  επετειακών  δράσεων  του
έτους αυτού, καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στα
μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης:  Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube (@ekklisia1821).

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
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