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ΠΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Τ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1 8 2 1 – 2 0 2 1

10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ι¢ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Η επίδραση της Ελληνικής Επαναστάσεως 
στη Λογοτεχνία και στην Τέχνη»

Άρχισαν σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2020, στις 17:00, οι εργασίες
του  Ι’  Διεθνούς  Επιστημονικού  Συνεδρίου,  το  οποίο  διοργανώνει
διαδικτυακώς η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος διά της
Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος με τίτλο:
«Η επίδραση της Ελληνικής Επαναστάσεως στη Λογοτεχνία
και στην Τέχνη». 

Το  παρόν  Συνέδριο  ολοκληρώνει έναν  κύκλο  δέκα  (10)
Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με γενικό θέμα: «1821-2021:
10 Επιστημονικά Συνέδρια για τα 200 χρόνια της Ελληνι-
κής Επανάστασης». 

Στον  εναρκτήριο  χαιρετισμό  του  ο  Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών  και  πάσης  Ελλάδος  κ.  Ιερώνυμος,
αναφορικά με τη θεματική του Συνεδρίου, τόνισε ότι:  «Τα ιδεώδη
του 1821, η πίστη στον Χριστό, η τιμή στους προγόνους, ο πόθος
της ελευθερίας, το αδούλωτο φρόνημα και η σθεναρή εναντίωση
στην  τυραννία,  αντικατοπτρίζονται  στην  τέχνη.  Η  Επανάσταση
φιλοτεχνείται,  καταγράφεται  και  απεικονίζεται,  αποκτά
υπόσταση! Έτσι, ο καλλιτέχνης συμβάλλει ως πηγή του γεγονότος
στο  ιστορικό  γίγνεσθαι.  Ας  δούμε  τις  σελίδες  των
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Απομνημονευμάτων των ηρώων μας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο
είδος λογοτεχνίας, στο οποίο πάλλεται η διασύνδεση του αρχαίου
πολιτισμού  από  τα  Μάρμαρα  του  Παρθενώνα,  στη  βυζαντινή,
οικουμενική παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας. 

Η μακραίωνη αυτή πορεία του Ελληνισμού είναι το απόλυτο
συνταίριασμα των ιδανικών που διέσωσε η Εκκλησία μας, δηλαδή
της  πίστεως,  της  ανεστημένης  ομορφιάς,  της  δικαιοσύνης,  της
λευτεριάς,  της  αυταπάρνησης,  της  εσταυρωμένης  Αγάπης,  της
σημασίας της ζωής και της αξίας του θανάτου. Είναι το κύτταρο
της ιστορικής μας μνήμης, αλλά και μία αλάνθαστη πνευματική
πυξίδα, της οποίας βορράς είναι πάντοτε η αλήθεια του Έθνους, η
αλήθεια του Χριστού, η οποία είναι παγκόσμια και υπό το πρίσμα
της εσχατολογικής της διάστασης υπερβαίνει την ιστορία. Αυτός
είναι ο φάρος του μέλλοντός μας.»

Ο  Μακαριώτατος,  στο  τέλος  του  χαιρετισμού  του,  είπε:
«Καταλήγοντας,  εκφράζω τον  δίκαιο  έπαινο  της  Ιεράς  Συνόδου
της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  προς  τον  Πρόεδρο,  Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη  Δημητριάδος  και  Αλμυρού  κ.  Ιγνάτιο,  προς  τα
αγαπητά  Μέλη  της  Ειδικής  Συνοδικής  Επιτροπής  Πολιτιστικής
Ταυτότητος  και  προς  τους  συνεργάτες  αυτής,  διά  την  συμβολή
τους στο πολύτιμο αυτό έργο. Ωσαύτως, εκφράζω δίκαιο έπαινο
προς τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, Ελλογιμώτατο κ.
Εμμανουήλ Βαρβούνη, στα αγαπητά Μέλη αυτής, καθώς και στον
Πανοσιολογιώτατο  Γραμματέα,  Αρχιμανδρίτη  Βαρθολομαίο
Αντωνίου- Τριανταφυλλίδη, οι οποίοι έφεραν επιτυχώς εις πέρας
την  πολυετή  αυτή  επιστημονική  προσπάθεια.  Γνωρίζω  ότι  θα
συνεχίσουν  να  εργάζονται  άοκνα,  έστω  και  υπό  τις  δύσκολες
συνθήκες που βιώνουμε άπαντες στην υγειονομική αυτή κρίση, για
την  πραγματοποίηση  των  λατρευτικών,  καλλιτεχνικών,
επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τις οποίες έχει ήδη
προγραμματίσει η Ιερά Σύνοδος σε συνεργασία με τις κατά τόπους
Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, για τον εορτασμό
του 1821 κατά το ερχόμενο έτος. Ευχαριστούμε, επίσης, εκ μέρους
της Ιεράς Συνόδου όλους τους επιστήμονες, οι οποίοι κατέθεσαν
τον  πνευματικό  μόχθο  τους,  ανοίγοντας  νέους  δρόμους  στην
ιστορική έρευνα διά της συμμετοχής τους τόσο στο παρόν όσο και
στα προηγούμενα εννέα Συνέδρια, που προϋπαντούν το επετειακό
έτος 2021.»

Εν συνεχεία,  ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος
και  Αλμυρού  κ.  Ιγνάτιος,  Πρόεδρος  της  Ειδικής  Συνοδικής
Επιτροπής  Πολιτισμικής  Ταυτότητος,  μέσω  διαδικτυακής
συνδέσεως, σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η   εμπειρία μας με
τη διαδικτυακή διοργάνωση του 9ου  Συνεδρίου, πριν από ένα μήνα,
κατέδειξε ότι η Εκκλησία είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα μέσα
των νέων τεχνολογιών για να αναδείξει τα ιστορικά γεγονότα και
για να τιμήσει τη μεγάλη Επέτειο των 200 ετών από την Εθνική
μας  Παλιγγενεσία.  Στις  αρχές  του  2021  θα  έχουμε  συν  Θεώ
έτοιμους και τους 10 καλαίσθητους Τόμους με τα Πρακτικά των
10  επιστημονικών  Συνεδρίων.  Στο  σημείο  αυτό  θέλω  να
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ευχαριστήσω  τις  εκδόσεις  ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ,  οι  οποίες  ανέλαβαν
αυτή τη δύσκολη εκδοτική προσπάθεια. 

Η  επέτειος  των  διακοσίων  ετών  από  τον  Αγώνα  για  την
Ελευθερία  θα  μας  δώσει  την  αφορμή  να  αναλογισθούμε  τις
δυσκολίες  και  τους  κινδύνους,  τους  οποίους  είχαν  να
αντιμετωπίσουν  οι  Επαναστάτες,  αλλά  και  εκείνοι  που
προετοίμασαν  το  έδαφος.  Δεν  δείλιασαν,  τόλμησαν  και
προχώρησαν με αποφασιστικότητα. Μετά από 400 χρόνια για τη
Νότιο  Ελλάδα και  500  χρόνια  για  τη  Βόρειο  Ελλάδα το  Γένος
απέδειξε ότι  άντεξε,  αντιστάθηκε,  επιβίωσε.  Διότι  στα δύσκολα
χρόνια της δουλείας ξεδιψούσε με τους χυμούς της   Ορθοδοξίας,
της Ιστορίας.

Ευχαριστώ,  πρώτον  απ’  όλους,  τον  Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο  Αθηνών  και  πάσης  Ελλάδος  κ.  Ιερώνυμο,  που  εξ
αρχής  ενέπνευσε  και  αγκάλιασε  την  επιστημονική  αυτή  πορεία
των  δέκα  (10)  Συνεδρίων,  όπως  και  όλα  τα  μέλη  της  σεπτής
Ιεραρχίας για την αρωγή τους.  Η ολόθερμη προσευχή μας είναι
κοντά Του, ειδικά αυτές τις ημέρες, ώστε να αναρρώσει και να
επανέλθει πλήρως στα πολυεύθυνα καθήκοντά του.»

Την πρώτη αυτή μέρα, έλαβαν χώρα δύο Συνεδρίες και οι δύο 
αφιερωμένες στην επιρροή του 1821 στη Λογοτεχνία. 

Αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, το Συνέδριο θα συνεχισθεί και
θα ολοκληρωθεί ομοίως μέσω διαδικτύου. 

Οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται όπως παρακολουθήσουν τις 
εργασίες του στους εξής συνδέσμους: 

 www.ekklisia1821.gr  

 Facebook: www.facebook.com/ekklisia1821

 Twitter: www.twitter.com/ekklisia1821

 www.youtube.com/c/ecclesiaTVgr   

 www  .  facebook  .  com  /  ecclesiatelevision  

Εκ της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος
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