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Κατά καιρούς η Εκκλησία της Ελλάδος διοργανώνει διάφορα Συνέδρια για την 

προβολή και μελέτη διαφόρων ζητημάτων και την τόνωση του ορθοδόξου 

φρονήματος.  

Το σημερινό Α΄ Πανελλήνιο επιστημονικό Συνέδριο για τις προσκυνηματικές 

περιηγήσεις που προ ολίγου έληξε ήταν διαφορετικό από όλα. Ήταν ιστορικό 

Συνέδριο και σηματοδότησε την έναρξη από την Εκκλησία της Ελλάδος μιας 

γιγαντιαίας προσπάθειας για την δημιουργία και στην πατρίδα μας 

προϋποθέσεων υγιούς ανάπτυξης προσκυνηματικών περιηγήσεων. Ήταν 

επίσης ένα Συνέδριο εθνικής σημασίας αφού αν τα συμπεράσματα του 

αξιολογηθούν κατάλληλα και ενεργοποιηθούν με την ενεργό συναντίληψη  της 

πολιτείας θα δημιουργηθούν συνθήκες όχι μόνο προβολής των 

προσκυνημάτων της ορθοδοξίας αλλά και συνθήκες διεύρυνσης των πηγών 

οικονομικής ανάπτυξης της πατρίδας μας. 

Το γενικό συμπέρασμα του Συνεδρίου είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος 

μπορεί και πρέπει να τεθεί επικεφαλής της εθνικής αυτής προσπάθειας να 

καταγραφούν αρχικά οι προσκυνηματικοί αυτοί προορισμοί στην πατρίδα μας, 

να γίνουν ευρύτερα γνωστοί όχι μόνο στα εθνικά μας όρια άλλα και στο 

εξωτερικό. Η προσπάθεια πρέπει να συμπληρωθεί με τη δημιουργία 

κατάλληλου μηχανισμού αξιοποίησης σε πρόσωπα και εξοπλισμό, που πρέπει 

να στηριχθεί παράλληλα από την πολιτεία η οποία αξίζει να συνεργασθεί 

στενά για τους πιο πάνω σκοπούς με την Εκκλησία. 



Ανήκει συνεπώς ο δίκαιος έπαινος στον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 

πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, την περί αυτόν Διαρκή Ιερά Σύνοδο της 

Εκκλησίας και το Συνοδικό Γραφείο Ανάπτυξης των προσκυνηματικών 

περιηγήσεων που συνέλαβαν την ιδέα της πραγματοποίησης του Συνεδρίου 

αυτού. Μέσα από την οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ως Αος  

Αντιπρόεδρος αυτής διαπίστωσα ότι χωρίς την προσωπική συμμετοχή του 

Προέδρου της Επιτροπής Σεβ. Μητροπολίτη Ζακύνθου κ. Χρυσόστομου ήταν 

ιδιαίτερα δυσχερής η πραγματοποίηση του εγχειρήματος αυτού. Όμως ο Σεβ. 

Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος οργάνωσε ότι το καλύτερο, καλύτερο από 

αυτό που περιμέναμε και του ανήκει ο δίκαιος έπαινος.  

Οι Εισηγητές του Συνεδρίου έδωσαν πολλές προτάσεις και ιδέες. Όλα αυτά με 

τη λήξη του Συνεδρίου θα κληθεί να προωθήσει στα διάφορα διοικητικά 

επίπεδα ο Γραμματέας του Συνοδικού Γραφείου Πανοσ. Αρχιμανδρίτης πατήρ 

Σπυρίδων Κατραμάδος και οι συνεργάτες του. Ο άξιος άνθρωπος αυτός που 

για πολλά χρόνια μέσα από το Γραφείο αυτό αθόρυβα, συστηματικά αλλά  και 

μεθοδικά εργάζεται για το συμφέρον της Εκκλησίας μας και για την ενίσχυση 

της αποστολής Της και που πρέπει να τον συγχαρούμε για το έργο του και για 

τις άοκνες προσπάθειες του και για την επιτυχία του Συνεδρίου αυτού. Τα 

φώτα του Συνεδρίου έσβησαν όμως άνθρωποι με πίστη, εργατικότητα και 

φόβο θεού είναι αυτοί που θα κατορθώνουν πολλά. 

Ας ευχηθούμε ο Θεός να ενισχύει την Εκκλησία μας και το έργο της σ’ όλους 

τους τομείς της δραστηριότητας της. Τέλος ευχαριστώ όλα τα μέλη της 



Οργανωτικής Επιτροπής για τη συνεισφορά τους, όλους τους Συνέδρους 

κληρικούς και λαϊκούς, την κοινωνία και τις αρχές της ωραίας Ζακύνθου, ιδίως 

τους ΟΤΑ, για την άριστη φιλοξενία και την τιμή στο Συνέδριο. 

Σας ευχαριστώ όλους  Καλή επιστροφή στις έδρες σας 

Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης  Ζάκυνθος 15/11/2009 

                  

   

    


