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Χαιρετισμός 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου 

στο εν Άρτη Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων  

της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (8-11-2019) 
 

 Μακαριώτατε, 
 Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ρόδου κ. Κύριλλε, Εκπρόσωπε της ΑΘΠ του 

Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου 
 Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Δωδώνης κ. Χρυσόστομε, Πρόεδρε της 

Διοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων   της Εκκλησίας της Ελλάδος 

 Σεβασμιώτατοι άγιοι Αρχιερείς και Πατέρες οι εκπροσωπούντες την 
Εκκλησία της Κύπρου, της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και όλων των 
άλλων Πατριαρχίων, Αυτοκεφάλων και Τοπικών Εκκλησιών 

 Αξιότιμε Εκπρόσωπε του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού,  

 Αξιότιμε Περιφερειάρχα Ηπείρου κ.  Αλέξανδρε Καχριμάνη, 
 Αξιότιμοι κ. βουλευταί Άρτης Θεσπρωτίας και Πρεβέζης , 
 Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Αρτέων κ. κ. Δήμαρχοι  Ηπείρου  και λοιποί 

αξιότιμοι εκπρόσωποι των λοιπών φορέων, 
 Σεβασμιώτατε Άγιε Λευκάδος, Πρόεδρε και τα Μέλη της Οργανωτικής 

Επιτροπής του Συνεδρίου  
 Αγαπητοί πατέρες  οι εκπροσωπούντες τις 70 και πλέον Ι. Μητροπόλεις 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και απαξάπαντες αγαπητοί αδελφοί,  
 
 Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ως Μητροπολίτης της ιστορικής 
Μητροπόλεως Άρτης, σας καλωσορίζω στην πόλη της Άρτας, στη διοργάνωση 
του Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. 
 
 Και είναι όντως μεγάλη η ικανοποίησή μου και η συγκίνησή μου, γιατί η 
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο παριστάμενος μαζί μας απόψε 
Μακαριώτατος Πρόεδρος Αυτής, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ. Ιερώνυμος, εισήκουσε της αιτήσεώς μας έτσι όπως διεβιβάσθη από την 
Διοικούσα Επιτροπή του Συνοδικού Γραφείου των Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος   και απεδέχθη το αίτημά μας, ώστε 
η διοργάνωση αυτού του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: Ήπειρος-
Προσέγγιση στα Θρησκευτικά Μνημεία και τον Πολιτισμό της-Νέοι δρόμοι 
στους μοναδικούς προσκυνηματικούς προορισμούς της, να έχει ως κέντρο την 
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έδρα της Μητροπόλεώς μας και εντεύθεν να εξακτινωθεί σε ολόκληρη την 
ευλογημένη γη της ευάνδρου Ηπείρου. Τους ευχαριστώ από καρδίας. 
 
 Ως ένας από τους Ιεράχες της Ηπείρου σας καλωσορίζω στην 
ευλογημένη της γη, με την μεγάλη ιστορία και παράδοση, από τους 
αρχαιοτάτους μέχρι και σήμερα χρόνους, με τα λαμπρά της μνημεία και τα 
κατάλοιπα των μικρών ή μεγαλύτερων θησαυρισμάτων της, την Ήπειρο με το 
πλούσιο και ποικίλο γεωφυσικό της περιβάλλον, το απαράμιλλο φυσικό της 
κάλλος, την ισχυρή παράδοση και την ιδιοπροσωπία του εθιμικού της πλούτου, 
την αρχοντιά των μεγάλων και μικρών οικισμών της με την ιδιότυπη 
αρχιτεκτονική και την εναρμονισμένη ένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον, 
την Ήπειρο με την πλούσια παράδοση στα γράμματα και στις τέχνες, τη 
γενέθλια γη μεγάλων ευεργετών και λογίων, κληρικών και λαϊκών, του γένους 
μας, την Ήπειρο που πρωτοστάτησε με τους αυθεντικούς της ανθρώπους, 
επώνυμους και ανώνυμους, στους αγώνες για την ελευθερία και την εθνική 
μας υπόσταση. 
 Αποτελεί δε ιδιαίτερη ευλογία η διοργάνωση του Δ΄ αυτού  Πανελληνίου 
Συνεδρίου στην Ήπειρο, μετά την έξοδό της από την πολύχρονη απομόνωση 
με την κατασκευή των δύο μεγάλων οδικών αξόνων, της Εγνατίας και της 
Ιόνιας οδού, που καθιστούν πλέον την περιοχή μας προσβάσιμη από την 
κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά και πυλώνα προς το βορρά και τη Δύση. 
 
 Ως Μητροπολίτης Άρτης σας καλωσορίζω στην πόλη της Άρτας με την 
μακραίωνη ιστορία της από την αρχαία Αμβρακία (6ο π. Χ. αι.), την 
πρωτεύουσα του κράτους της Ηπείρου και του βασιλιά Πύρρου, τη βυζαντινή 
πόλη και πρωτεύουσα των Κομνηνοδουκάδων και της βασίλισσας και οσίας 
μητρός ημών Θεοδώρας, τη γενέτειρα του μεγάλου οσίου και θεοφόρου πατρός 
ημών Μαξίμου του Γραικού του φωτιστού των Ρώσων, ο οποίος σε χαλεπούς 
καιρούς δια της θεοκινήτου διδασκαλίας και της αγιοπνευματικής του ζωής 
επανέφερε στην ορθή εκκλησιαστική τάξη και ζωή τους ομοδόξους αδελφούς 
μας, και στον περικαλλή ναό του οποίου τελείται η παρούσα σύναξις. 
 Η βυζαντινή μας πόλη και η επαρχία μας έχει να επιδείξει ένα πλούτο 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών, αλλά και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων, 
με κορυφαίο και μοναδικό για την αρχιτεκτονική του δομή και το διάκοσμό 
του, την Παναγία την Παρηγορήτισσα, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας, ως 
μη ώφειλε, είναι σχεδόν αποκεκομμένη από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας 
μας. Ολόκληρη η επαρχία μας, από τα πεδινά μέχρι και τον ορεινό όγκο των 
Τζουμέρκων, είναι διάσπαρτη από μικρότερα η μεγαλύτερα χριστιανικά 
μνημεία, μοναστήρια και εκκλησίες, αλλά και ταπεινά ερημοκκλήσια 
επισκιασμένα από τη χάρη του Θεού.  
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 Τα μνημεία μας αυτά υπήρξαν τα πνευματικά καταφύγια των προγόνων 
μας σε δύσκολες εποχές και διασώζουν μέχρι σήμερα τη δύναμη να 
αντιπαλεύουν, με την ενεργή ή και τη σιωπηλή τους παρουσία, κάθε μορφής 
αλλοτρίωσης του γένους μας και να μεταγγίζουν αφειδώλευτα σε μας τους 
νεώτερους, σκοτισμένους εν πολλοίς από την ταραγμένη και υλόφρονα 
καθημερινότητα, την πνευματική τους αύρα και τη δύναμη για ζωή. 
 Η επίσκεψη και η περιήγηση στους χώρους αυτούς, πέρα από το 
θαυμασμό και τη μελέτη της τέχνης τους, όπως εκφράζεται στην 
ποικιλόμορφη αρχιτεκτονική τους υπόσταση, τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
τους ζωγραφική και διακόσμηση, τον ξυλόγλυπτο πλούτο των τέμπλων και 
των προσκυνηταρίων τους, την τέχνη της  αργυροχρυσοχοΐας των ιερών 
σκευών και κειμηλίων τους, - τέχνες που άνθισαν κατ’ εξοχήν στην Ήπειρο, - 
διαφυλάσσουν συνάμα ένα πλήθος και άλλων πνευματικών και καλλιτεχικών 
θησαυρισμάτων, άγια λείψανα οσίων και μαρτύρων, ιερές και άγιες εικόνες, 
μάρτυρες ικανοί της δημιουργικής και βαθείας πίστεως του λαού μας σε 
στιγμές πνευματικής εξάρσεως και ευλαβείας.     
 Περαίνοντας τον χαιρετισμό μου αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω 
θερμώς και πρωτίστως τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. 
Βαρθολομαίο για την ευλογία και στήριξη του παρόντος Συνεδρίου έτσι όπως 
εκφράστηκε και από το ζωντανό  και εμπνευσμένο, από Εκείνον αποψινό Του 
στην έναρξή μας Μήνυμα, 
 - τον Μακαριώτατο,  και πάλι,  Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, καθώς τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας μας που απεδέχθησαν την πρότασή μας για την σύγκλιση του 
Συνεδρίου αυτού στην πόλη μας, 
 - τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο και 
τον Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης αντιπρόεδρο της  
Διοικούσης Επιτροπής  του Συνοδικού Γραφείου των Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων και όλα τα μέλη της, 
 - ιδιαιτέρως δε,  επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμώς  τον Γραμματέα 
της  Διοικούσης Επιτροπής  του Συνοδικού Γραφείου των Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων  Ηπειρώτη στην καταγωγή, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. 
Σπυρίδωνα Κατραμάδο που εργάστηκε μαζί με τους συνεργάτες του και τα 
δικά μας άξια στελέχη  με πολύ κόπο και ζήλο για την άριστη διοργάνωση του 
Συνεδρίου αυτού, 
 - τους Σεβασμιωτάτους αγίους αδελφούς Αρχιερείς της Ηπείρου τους 
συναντιλήπτορας και συνδιοργανωτάς του Συνεδρίου αυτού, 
 - τον εξοχώτατο υπουργό επί του Τουρισμού κ. Θεοχάρη για την 
παρουσία του και την βοήθεια του υπ’ αυτόν σεβαστού Υπουργείου, 
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 - τον αξιότιμο Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.  Αλέξανδρο Καχριμάνη για την 
αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια στο Συνέδριο αυτό αλλά και 
συναντιλήπτορα, εν παντί και πάντοτε, της Ι.  Μητροπόλεως μας  για την 
προστασία, ανακαίνιση και προβολή των μνημείων μας, 
 -τον αξιὀτιμο κ. Βόρις Μουζενίδη για την  πολύτιμη και λίαν τιμητική 
παρουσία του απόψε ανάμεσα μας  
 - τον αξιότιμο κ. Πολύκαρπο Ευσταθίου και την συνοδεία του δηλ την 
ελληνορωσίδα διερμηνέα και τους 2 Ρώσους Δημοσιογράφους οι οποίοι ήρθαν 
για να καλύψουν το Συνέδριό μας   
 - τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο κ. Τσιρογιάννη που αγκάλισε με χαρά την 
πρωτοβουλία μας αυτή και στάθηκε απ αρχής βοηθός και συνεργός μας, 
-την Ερίτιμο Βουλευτή Άρτας κ. Όλγα Γεροβασίλη και τέως Υπουργό που 
αγκάλισε με χαρά την πρωτοβουλία μας αυτή και στάθηκε απ αρχής βοηθός 
και συνεργός μας  
 - τους Φορείς του Τουρισμού  και  τους λοιπούς οικονομικούς Χορηγούς 
 - τους αξιοτίμους και τις ερίτιμες  Έλληνες και  Ελληνίδες 
Δημοσιογράφους με πρώτον το Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της 
Ελλαδος αλλά και όλων των άλλων γενικών και τοπικών Μ.Μ.Ε, εφημερίδες, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης για την προβολή 
του Συνεδρίου, 
 - όλους όσους πατέρες και αδελφούς ασχολήθηκαν για την υλοποίηση 
του προγράμματος του Συνεδρίου και διακονούν για την ομαλή και άριστη 
διεξαγωγή του. 
 Εύχομαι ταπεινά, δια των ευχών του παρόντος  Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου μας, των Αγίων Αδελφών Αρχιερέων, αλλά και όλων  ημών 
των παρισταμένων πατέρων και αδελφών, την πλήρη επιτυχία του  Δ΄ 
Πανελληνίου Συνεδρίου, το οποίο ελπίζω και εύχομαι να αποδώσει τους 
αναμενόμενους καρπούς και στο μέλλον για την Ήπειρό μας.  
     

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ  


