
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ  

Μητροπολίτου Ἠλείας Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ 

Εἰς  τό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ  

Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων  

Πύργος 2-4-11-2018  

 

 Σεβασμιώτατε ἅγιε Ρόδου, Ἐκπρόσωπε τοῦ Παναγιωτάτου 

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, 

           Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ,  

Ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργέ Πολιτισμοῦ,  

Ἀξιότιμοι Ἐκπρόσωποι τῶν Ὑπουργείων καί Πρεσβειῶν καί  

ὅλων τῶν Ἀρχῶν τῶν Ξένων Κρατῶν, τῆς Ἑλλάδος καί τῆς 

Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος, τῆς Περιφερείας μας δηλαδή καί 

τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἠλείας ,  

Ἀξιότιμα Μέλη τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν 

Περιηγήσεων,  

Ἐντιμότατατοι κύριοι Δήμαρχε Πύργου, Ἀρχαίας Ὀλυμπίας καί 

λοιποί Δήμαρχοι, Περιφεριακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι,  

Ἀξιωματικοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων 

Ἀσφαλείας,  

    Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Ἐκπαιδευτικοί ,  

Κύριοι Τουριστικοί Πράκτορες, Διευθυνταί Μέσων Μαζικῆς 

Ἐνημερώσεως καί Δημοσιογράφοι ,  

  Κύριε Πρόεδρε τῶν Ξενοδόχων Πύργου,  

 Κυρίες καί κύριοι Σύνεδροι,  

 

 



 

  

 

 

 

Οἱ  ἀρχαῖοι Πρόγονοί μας ἔλεγαν ·  «Βίος ἀνεόρταστος μακρά ὁδός 

ἀπανδόκευτος». Ὅμως ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἠλεία  καί τήν Ὀλυμπία ἔχουμε, 

καί καταπράσινα βουνά, μεγάλους κάμπους καί γαλανόλευκες  

θάλασσες ἔχουμε, καί σπουδαῖα καί ξακουστά πευκοδάση, δρυοδάση 

καί ἐλατοδάση ἔχουμε  γιά περίπατο, ἀλλά καί πανδοχεῖα, καί μικρά 

καί μεγάλα πολυτελῆ ξενοδοχεῖα ἔχουμε γιά νά ἀναπαύωνται οἱ ξένοι 

μας. 

Ἀλλά ἄν τά παραπάνω ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι, ἀξίζει σήμερα νά 

σημειώσω  καί τοῦτο τοῦ ἁπλοϊκοῦ Λαοῦ μας· «Ὅποιος γυρίζει μυρίζει· 

Ὅποιος κάθεται βρωμάη». Ἄν λοιπόν γενικά σήμερα ἡ κίνησις καί τό 

περπάτημα βοηθάει τόν ἄνθρωπον καί τόν κάνει νά μοσχοβολάη, ἡ  

περιήγησις τόν ἀσκεῖ καί τόν διδάσκει καί τόν βοηθάη νά παίρνη 

ὠφέλιμες ἀποφάσεις  γιά τήν ζωή του. 

Καί ἑάν ἡ «περιήγησις» φέρνει  στήν  ζωή   τόσα πολλά καλά, ἡ 

«Χριστιανική προσκυνηματική περιήγησις» στά χριστιανικά 

Μνημεῖα τῆς Ἠλείας, Ναούς, Μονές καί Ἱερά Προσκυνήματα, μαζί μέ 

ὅλα τά παραπάνω, προσφέρει καί τά παρακάτω· Μορφώνει τόν 

ἄνθρωπο, τοῦ δίδει δηλαδή ἀληθινή μορφή, τόν ὁλοκληρώνει, τόν σώζει 

σωματικά καί ψυχικά, τόν ἠρεμεῖ καί τόν γαληνεύει, ἀλλά καί τόν 

γεμίζει ἀπό ἀγάπη γιά τήν φύσι, γιά τόν ἑαυτό του καί γιά ὅλους τούς 

συνανθρώπους του. Αὐτή θεωρῶ, ὅτι εἶναι καί ἡ μεγάλη ἀξία τούτου 

τοῦ Συνεδρίου μας καί ἡ σπουδαία προσφορά του στόν Τόπο μας.  

Διά τοῦτο: 

 

 

 



 

  

 

 

Εὐχαριστῶ  θερμά τούς Ξενοδόχους τοῦ Πύργου γιά τήν ἀπόφασι 

συγκλήσεως αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου. 

Εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δωδώνης κ. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ, Πρόεδρον τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου  

Προσκυνηματικῶν  Περιήγησεων,  διά τήν ἀποδοχή τῆς  Προτάσεώς 

μας καί τήν θετική Εἰσήγησί του εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον. 

Εὐχαριστῶ τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης 

Ἑλλάδος κύριον ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ καί τήν Ἱεράν Σύνοδον  τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Ἑλλάδος πού ἀπεδέχθηκαν  καί ἐνέκριναν   τήν σύγκλησιν τοῦ 

Πανελληνίου τούτου Συνεδρίου μας,  

Εὐχαριστῶ τήν κ. Ὑπουργό  καί ὅλους ἐσᾶς πού εἶσθε σήμερα ἐδῶ,  

σᾶς εὔχομαι καλήν παραμονήν στήν Ἠλεία καί ἄριστα ἀποτελέσματα 

στό Συνέδριό μας .   

         Σᾶς εὐχαριστῶ. 


