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Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση χαιρετίζουμε τους
συνέδρους του Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου με
θέμα «Από την αρχαία Ολυμπία στη
σύγχρονη Ηλεία», το οποίο οργανώνεται
από το Συνοδικόν  Γραφείον
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της
Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με
την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας και το Σύλλογο
Ξενοδόχων Δήμου Πύργου.

Αναμένουμε ότι οι εκλεκτοί ομιλητές θα
παρουσιάσουν τα επιτεύγματα διάφορων
περιοχών ή ομάδων στον τομέα του
Θρησκευτικού Τουρισμού και των
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, και έτσι οι
υπόλοιποι σύνεδροι να καταστούν κοινωνοί
των ενεργειών και των λύσεων που έδωσαν.
Επίσης, αναμένουμε ότι κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου θα τεθούν και θα μελετηθούν

προβλήματα, θα υποβληθούν εισηγήσεις για μέτρα αντιμετώπισης, θα τεκμηριωθούν τα
πλέον κατάλληλα, και έτσι να μπορούν να τροχιοδρομηθούν οι καταλληλότερες λύσεις.

‘Ηδη από την αρχαιότητα, ο Ελληνισμός αντιμετώπισε με ιδιαίτερο σεβασμό το θέμα των
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, και μεγάλες εορτές ετελούντο προς τιμή θεών και ηρώων.
Από την Ολυμπία με τις Ολυμπιάδες, τα Παναθήναια, τις εορτές της Αφροδίτης της Πάφου
και άλλες, οι εορτές συχνά ήταν συνδυασμένες με αθλητικούς αγώνες, ποιητικούς
διαγωνισμούς κ.ά. Ιδιαίτερα προνομιούχος ήταν η Ηλεία, στην οποία για έναν κότινο
αγριελαίας αγωνιζόταν το άνθος της Ελληνικής νεολαίας.

Με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, οι πιστοί κατευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους ναούς για
προσκύνημα. Πάντοτε κάποιοι ναοί είναι πιο γνωστοί και συγκεντρώνουν πλήθος πιστών. Η
προσέλευση των πιστών πρέπει να γίνεται με βιωματική προσέγγιση. Τις Προσκυνηματικές
Περιηγήσεις συνοδεύει και ο Θρησκευτικός Τουρισμός, δηλαδή οι επισκέπτες που έρχονται
στα εκκλησιαστικά μνημεία, για να δουν τόπους λατρείας άλλους από τους δικούς τους ή/και
για τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς τους. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να σέβονται τους
χώρους που επισκέπτονται.

Όμως, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να έχει ως κύριο στόχο το
οικονομικό συμφέρον, αλλά κυρίως τα πνευματικά οφέλη της ψυχής, με βάση τη βιωματική
προσέγγιση και την καλύτερη γνωριμία με την Εκκλησία και τον τρόπο λειτουργίας της.
Στόχος είναι οι επισκέπτες να συνεχίσουν τις επισκέψεις τους στα εκκλησιαστικά μας μνημεία,
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είτε αυτοί είναι ορθόδοξοι είτε όχι. Οι επισκέπτες που φεύγουν με καλές εντυπώσεις από μια
περιοχή είναι οι καλύτεροι διαφημιστές της. Η καλή οργάνωση και οι σωστές πρακτικές
ασφαλώς θα έχουν και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Συγχαίροντες τόσο τους διοργανωτές του Συνεδρίου, το Συνοδικόν Γραφείον
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος με επικεφαλής το Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας και το Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη αυτής κ. Γερμανό, και το Σύλλογο Ξενοδόχων Δήμου Πύργου και όλους όσους
εργάζονται για την επιτυχία του, όσο και τους εξέχοντες ομιλητές, που με τα κείμενά τους θα
προβληματίσουν, διαφωτίσουν και θα εισηγηθούν λύσεις για διάφορα προβλήματα των
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, ευχόμαστε όπως ο Κύριος ευλογεί, στηρίζει και ενισχύει
όλους στον τομέα αυτό, αλλά και προς παν έργον αγαθόν.

Ευχέτης προς Κύριον

O Kύπρου Χρυσόστομος

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

1η Νοεμβρίου 2018


