Αξιότιμε κύριε πρύτανη, αξιότιμοι κύριοι σύνεδροι, κυρίες και κύριοι
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω έστω και διαδικτυακά στην Αθήνα, και να
σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που μας κάνετε συμμετέχοντας
στο διεθνές αυτό συνέδριο και ευρύτερα για το ενδιαφέρον σας,
ακαδημαϊκό αλλά και προσωπικό για την ιστορία της Ελλάδας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Γιώργο
Δημόπουλο και τους διακεκριμένους Έλληνες ακαδημαϊκούς που
διοργάνωσαν αυτό το υψηλού επιπέδου και αξίας διεθνές συνέδριο που
θα συνεισφέρει πολύτιμη επιστημονική γνώση και θα φωτίσει ακόμα
περισσότερο πτυχές της ελληνικής ιστορίας εντάσσοντάς την στο
ευρωπαϊκό της πλαίσιο και αναδεικνύοντας την αναπόσπαστη σχέση
τους.
Για την Τράπεζα Πειραιώς και εμένα προσωπικά, είναι επίσης μια
μεγάλη τιμή η υποστήριξη αυτού του γεγονότος που θα αποτελέσει
κορυφαίο κεφάλαιο στο πλαίσιο των εθνικών εκδηλώσεων για την
επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Την επέτειο που
ιστορικά σηματοδότησε την επιστροφή του Ελληνισμού στο προσκήνιο
της ιστορίας και την απαρχή της συγκρότησης του νέου ελληνικού
κράτους.
Κυρίες και κύριοι,
Βιώνουμε σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα μια πρωτοφανή δραματική
συγκυρία που έχει εισβάλει στην σύγχρονη ιστορία μας με δριμύτητα και
δραματικές συνέπειες. Ένας ακόμα πόλεμος που όμως αυτή τη φορά,
βρίσκει την ανθρωπότητα συσπειρωμένη, αλληλέγγυα και αποφασισμένη
να αποκρούσει αυτό τον αόρατο εχθρό και να αποτρέψει το πισωγύρισμα
της ιστορίας. Είναι και αυτό ένα ιστορικό δίδαγμα που παραμένει
επίκαιρο σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες. Ένα δίδαγμα που
και η δική μας ιστορία κληροδοτεί από γενιά σε γενιά. Όσες φορές το
αγνοήσαμε οι συνέπειες ήταν ολέθριες.
Για αυτό πιστεύω πως η επιστημονική έρευνα και η συνεχής εμβάθυνση
στον απέραντο πλούτο της ιστορίας, είναι η μέγιστη προσφορά
διακεκριμένων επιστημόνων όπως εσείς, στο μέλλον όλων μας.
Η χώρα μας μετρά 200 χρόνια από τότε που ο λαός της ενωμένος
ξεκίνησε έναν ασύμμετρο αγώνα με μόνο πραγματικά ισχυρό όπλο το
όραμα για ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Και σίγουρα
δεν είχε ξεκάθαρη αντίληψη για την διεθνή εμβέλεια αυτού του αγώνα.

Και όμως έγραφε τότε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία
εκείνης της εποχής και ταυτίστηκε με τις πιο προοδευτικές δυνάμεις,
όταν πάνω από το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, άρχισε να φυσά
άνεμος ελευθερίας, δημοκρατίας και πνευματικής αφύπνισης. Ιδανικά και
αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η ιδέα της σύγχρονης Ευρώπης και
του κοινού μέλλοντος των λαών της.
Για την χώρα μας, η επέτειος αυτή είναι μια στιγμή εθνικής αυτογνωσίας,
αναστοχασμού, επαναπροσέγγισης και ερμηνείας με σύγχρονο και
ψύχραιμο βλέμμα, των μεγάλων στιγμών της δύσκολης όσο και
θαυμαστής αυτής πορείας. Μιας πορείας που οδήγησε στην Ελλάδα του
σήμερα.
Και όλοι εμείς, οι κληρονόμοι αυτών των μεγάλων στιγμών που έχουν
πανανθρώπινη αξία, οφείλουμε να διαχειριστούμε το σήμερα, με ευθύνη
απέναντι στο μέλλον που είναι άρρηκτα δεμένο με το παρελθόν.
Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνεισφορά σας
στην σύγχρονη επιστημονική έρευνα σχετικά με την Ελληνική
Επανάσταση, και την συμμετοχή σας στο σημαντικό αυτό συνέδριο που
ξέρω πως έχει διεθνή απήχηση.
Ευχαριστώ και πάλι τον πρύτανη και τους Έλληνες ακαδημαϊκούς που
διοργάνωσαν το συνέδριο και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

