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« Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι, Σεβαστοί Πατέρες κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,  
 Ως ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων του Δήμου Πύργου σας 
καλωσορίζω στην Ηλεία ,του τόπου που γέννησε τους Ολυμπιακούς αγώνες . Σας 
υποδεχόμαστε με μοναδικό μας σκοπό τις 3 αυτές ημέρες του Συνεδρίου να σας 
παρουσιάσουμε τις ομορφιές της Ηλείας ,της Ηλίας των τόσων διαφορετικών 
προορισμών και εμπειριών, και  κυρίως, του μοναδικού πλούτου των 
θρησκευτικών μας  μνημείων . 
 Η Ηλεία  με την αρχαία Ολυμπια,τα αμέτρητα χιλιόμετρα πανέμορφων 
παραλιων,την αρχαία Ίλιδα,τον ναό του επικούρειου Απολλωνα,την πανέμορφη 
φολοη με το δρύινο δάσος, το Κατάκολο σημαντικότατο κόμβο κρουαζιέρας , αλλά 
και την πόλη μας την πρωτεύουσα του Νομού τον Πύργο με την μεγάλη 
πολιτιστική ιστορία, σας περιμένει να ξεκλειδώσετε τα μυστικά της, και να  σας 
αποδείξει ότι είναι τουριστικός προορισμός για όλο τον χρόνο. 
 Η γη της Ηλείας  με τα μοναστήρια, τα θρησκευτικά μνημεία ,και τις 
εκκλησίες  μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς και προορισμό 
θρησκευτικού τουρισμού σήμερα. η ιστορία μας, και ο πλούσιος πολιτισμός μας   
μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. η Ηλεία αποτελεί τόπο πολύτιμο και μοναδικό! 
 Το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, ο Σεβασμιώτατος 
Πρόεδρος του Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος και ο αεικίνητος, άοκνος 
και ικανότατος Γραμματεύς Αρχιμ. κ. Σπυρίδων Κατραμάδος που  αγκάλιασαν, 
κουράστηκαν  και στήριξαν  αυτό το Συνέδριο, με τα Σύμφωνα Συνεργασίας που 
έχουν  υπογράψει με τις βαλκανικές χώρες  και την Ρωσία, είμαστε σίγουροι ότι 
θα είναι αρωγοί  στην  μεγαλύτερη προσπάθεια μας. 
 Εμείς σαν Σύλλογος Ξενοδόχων με σημείο αφετηρίας αυτό το Συνέδριο, το Γ΄ 
Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων με θέμα του «ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΙΑ» δίνει το έναυσμα σε όλους εσάς 
ώστε να γίνετε αγγελιοφόροι του θρησκευτικού, προσκυνηματικού  και 
πολιτιστικού πλούτου της Ηλείας. 



 Αφού σας ευχαριστήσουμε όλους για την παρουσία και συμμετοχή σας στο 
Συνέδριο σας καλούμε και αυτό το τριήμερο αλλά και στο μέλλον να 
εξερευνήσετε ίσως μία σχετικά αδικημένοι τουριστικά περιοχή της 
Πελοποννήσου. 
 Σας ευχόμαστε  μια όμορφη διαμονή, μια όμορφη ξενάγηση πνευματική και 
σωματική, και εμείς από την πλευρά μας σας υποσχόμαστε ότι θα φανούμε 
φιλόξενοι και  αρωγοί στις προσπάθειες τόσο της ζωής και δράσεως  του 
Συνοδικού Γραφείου των Προσκυνηματικών περιηγήσεων της Εκκλησίας της 
Ελλάδος  όσο και της  φιλοξενούσης Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας και ιδιαιτέρως 
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας Ηλείας κ.κ. Γερμανού. 
Σας καλοσωρίζουμε και πάλι και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του 
Συνεδρίου μας.  


