
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Ιεράρχες,
Αξιότιμοι εκπρόσωποι 
Ελλογιμώτατοι Σύνεδροι,

Ως Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής
Ταυτότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος επιθυμώ να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου: 

Στον  εξοχώτατο  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  κ.  Προκόπιο
Παυλόπουλο.  Κύριε  Πρόεδρε,  σας  ευχαριστούμε  θερμά!  Μάς
τιμάτε με την παρουσία σας και μάλιστα ως ο πρώτος εισηγητής
του  Συνεδρίου  μας,  το  οποίο  είναι  αφιερωμένο  στους
Φιλελεύθερους  Θεσμούς  του  Αγώνος.  Θα εξετάσουμε φέτος  τα
Συντάγματα των Τοπικών και των Εθνικών Συνελεύσεων και θα
ερευνήσουμε τα πιστεύω των αγωνιστών, τις απόψεις τους για το
πολίτευμα και τις αντιλήψεις τους για τις σχέσεις Εκκλησίας και
Πολιτείας.

Τον  Μακαριώτατο  Αρχιεπίσκοπο  Αθηνών  και  πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Μακαριώτατε, ολόκαρδα σας ευχαριστούμε!
Στηρίζετε  εμπράκτως  το  έργο  της  Επιτροπής  και  αγκαλιάζετε
στοργικά  τα Συνέδρια για την Τουρκοκρατία και  το 1821.  Μας
εμπνέει η βοήθεια σας και η συμπαράσταση των μελών της Ιεράς
Συνόδου. Πλέον τώρα  βλέπουμε τους πρώτους καρπούς αυτών
των Συνεδρίων! 

Ήδη  οι  τόμοι  των  Πρακτικών  των  6  πρώτων  Συνεδρίων
έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ και συν Θεώ με
την ολοκλήρωση των 10 Συνεδρίων θα έχουμε παραδώσει σε κάθε
φιλίστορα μελετητή 10 επιστημονικά τεκμηριωμένους τόμους με
χρήσιμο υλικό για τη Νεώτερη Ιστορία μας.

Με τη βοήθεια του Θεού το 10ο και τελευταίο Συνέδριο θα
διεξαχθεί το έτος 2021 για να συμπέσει με την επέτειο των 200
ετών από την Εθνική Παλιγγενεσία. 

Ένας ακόμη καρπός αυτών των Συνεδρίων είναι η ψύχραιμη
και  ιστορικά  ακριβής  μελέτη  όλων  των  πηγών  και  όλων  των
απόψεων, μακριά από πάσης φύσεως ακρότητες και ιδεολογικές
παρερμηνείες.  Μας  ενδιαφέρει  να  αναδειχθεί  ο  πατριωτικός,



παιδευτικός και κοινωνικός ρόλος του Ορθοδόξου κλήρου και του
μοναχισμού, αλλά ταυτοχρόνως ερευνούμε κάθε άλλη πτυχή και
ακούμε διαφορετικές απόψεις, εφ’όσον βασίζονται σε πραγματικά
γεγονότα.

Με την ευχή σας Μακαριώτατε, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή
Πολιτιστικής  Ταυτότητος  και  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο
Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  θα  διενεργήσει
μαθητικούς διαγωνισμούς κατά τα επόμενα τρία χρόνια ώστε να
προβληθούν  σημαντικές  προσωπικότητες  του  Ελληνισμού  που
αγωνίσθηκαν ποικιλοτρόπως για την απελευθέρωση του Γένους
και για την πνευματική πρόοδο των Ορθοδόξων Ελλήνων. 

Και  βέβαια  αναλαμβάνουμε  το  καθήκον  με  υπακοή  στο
όραμά σας Μακαριώτατε και χαιρόμαστε που η Ιερά Σύνοδος έχει
εγκρίνει  το  ετήσιο  Πρόγραμμα  των  Συνοδικών  και  των
Περιφερειακών  εορτασμών  ανά  την  Ελληνική  Επικράτεια,  το
οποίο και εκπόνησε η Επιτροπή μας για το έτος 2021.

Σε μία περίοδο, κατά την οποία η Ελληνική Ιστορία πέφτει
θύμα  παρερμηνειών  και  ιδεολογικώς  φορτισμένων  αναλύσεων,
έρχεται η Εκκλησία της Ελλάδος και συμβάλλει με τον τρόπο της
στην ανάδειξη της ιστορικής  αλήθειας και  στην προαγωγή του
σοβαρού,  δημοκρατικού  και  επιστημονικού  διαλόγου  για  την
εθνική μας ταυτότητα.

Τέλος  στο  σημείο  αυτό  ευχαριστώ  τα  Μέλη  της
Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και τον Πρόεδρό της, τον
σοφό Ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, καθώς και όλα τα
μέλη  της  Επιτροπής  μας  που  εργάσθηκαν  για  τη  διοργάνωση
αυτού  του  Συνεδρίου.  Όπως  κάθε  χρόνο  το  οργανωτικό  βάρος
έπεσε  και  φέτος  στον  Γραμματέα  μας  Αρχιμ.  Βαρθολομαίο
Αντωνίου-Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε με επιτυχία.

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε, Μακαριώτατε,
 ας ευχηθούμε να έχουμε  υγεία και, πρώτα ο Θεός, να είμαστε
όλοι παρόντες στους πανηγυρικούς εορτασμούς των 200 ετών από
τη  Μεγάλη  Ελληνική  Επανάσταση  και  στο  10ο Επιστημονικό
Συνέδριο.

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους ομιλητές, οι οποίοι 
συμμετέχουν στο εφετεινό 7ο Συνέδριο!


