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 Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι Χριστός Ανέστη!  

 Επιτρέψτε µου, µε την ευκαιρία   της συγκλήσεως της σηµερινής 

Διασκέψεως να  Σας απευθύνω, ως ο Εκπρόσωπος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της 

Ελλάδος και του Σεπτού Προκαθηµένου Αυτής, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών κ.κ. Ιερωνύµου, την αγάπη την χαρά   και την εν Κυρίω εγκαύχηση, τα 

θερµά συγχαρητήρια  και τους επαίνους  µας,  για την συνέχιση των 

πρωτοβουλιών σας, όπως  η πραγµατοποίηση της συνάξεως αυτής,  σαν η 

φυσική συνέχεια  της γνωριµίας και των εργασίων τόσο στην Διεθνή Έκθεση 

ΜΙΤΤ τον περασµένο Μάρτιο όσο και στο του Α' Ελληνο -Ρωσικού Φόρουµ που 

µε πολύ επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα και στον ίδιο χώρο  τις 
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προηγούµενες ηµέρες  Συνέδρια αυτού του τύπου και αυτού του υψηλού 

επιπέδου µε την παρουσία πολλών και διακεκριµένων προσωπικοτήτων της 

κοινωνίας µας,   στα οποία είναι προσκεκληµένη  και η   Εκκλησία µας έχουν  τη 

δυνατότητα να δείχνουν  συνεχώς  την ποιµαντική  µέριµνά Αυτής,  πάνω σε 

προβλήµατα και τάσεις του σύγχρονου ανθρώπου  όπως αυτά  αντιµετωπίζονται 

στον σύγχρονο µεταµοντέρνο ανήσυχο κόσµο µας και στις  προσκυνηµατικές  

περιηγήσεις . Η ευλογία του Κυρίου προς τον Νώε και τους υιούς του, προς 

όλους εµάς δηλαδή, «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην» ( Γεν. 

9,7), οδηγεί τον άνθρωπο σε µια κίνηση που τον ωθεί σε όλη τη γη και πέραν 

αυτής. Από τα αρχαία χρόνια, από τα χρόνια τα θαµµένα στην άµµο της  

προϊστορίας, το ζητούµενο για πολλούς ανθρώπους ήταν όχι µόνον ο πηγαιµός 

αλλά και η επιστροφή. Το ταξίδι αυτό, υπηρετούσε το εµπόριο. Στόχος του ήταν 

το κέρδος. Μόνο στην ελληνική αρχαιότητα,  βλέπουµε  για πρώτη φορά να 

ταξιδεύει και κάποιος ακόµα: αυτός που ήθελε να δει τις χώρες και τη ζωή 

των άλλων λαών. ( π.χ. ο Ιστορικός Ηρόδοτος ).  Από τους πρώτους 

χριστιανικούς χρόνους, κάνουν την εµφάνισή τους και αυτοί που ταξιδεύουν όχι 

για οικονοµικούς λόγους, αλλά για ιεραποστολή, ή προς ωφέλειαν ψυχής.  

 Αυτοί που πηγαίνουν να δώσουν τη µαρτυρία τους. Να βρούνε θησαυρούς 

πνευµατικούς. Αυτοί που δεν θέλουν να αποκτήσουν, αλλά να δώσουν και η 

µόνη τους επιθυµία ήταν να προσκυνήσουν. Είναι µάλλον περιττό να 

υπενθυµίσουµε  ότι αιώνες τώρα στην γεωγραφική περιοχή όπου µας έταξε ο 

Θεός να ζούµε, δηλαδή  την Ευρώπη,  την χαράζουν οι  δρόµοι των 

προσκυνητών, φυτεύοντας τη γη της µε την πίστη.  Πρώτοι δίδαξαν οι Άγιοι 

Απόστολοι της Εκκλησίας µας µε την δική τους περιοδεία ανά τον κόσµο.  Στην 

συνέχεια οι χριστιανοί προσκυνητές,  µε το σεβασµό τους στους χώρους όπου 

έζησαν οι άγιοι και όπου φανερώθηκε θαυµατουργικά η δύναµη και η αγάπη του 

Κυρίου. Όµως, αν άλλοτε το ταξίδι ήταν περιπέτεια, στο σηµερινό κόσµο ο 
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λεγόµενος τουρισµός είναι διασκέδαση και ξεκούραση,  γνώση και θεραπεία,  

αναψυχή και ευλογία.  

 Η Χριστιανική Εκκλησία εισηγουµένη την προσκυνηµατική περιήγηση και 

την συστηµατική από κάθε άποψη ανάπτυξή της, αλλά και την συνεργασία µε 

όλους τους φορείς και θεσµούς της σύγχρονης κοινωνίας µας,  θέλει να προτείνει 

στον άνθρωπο έναν τουρισµό-ένα προσκύνηµα  που θα πηγαίνει πολύ πιο 

πέρα από την απόλαυση και την διασκέδαση των εξωτερικών στοιχείων του 

κόσµου τούτου:  Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία µας,  προτείνει σήµερα 

στον άνθρωπο είτε θρησκεύει πολύ είτε λίγο, τον θρησκευόµενο ή λιγότερα 

θρησκευόµενο,  να επισκεφθεί χώρους που έχουν καθαγιάσει οι άγιοι, χώρους 

στους οποίους  φανερώθηκε θαυµαστά η  δύναµη και η αγάπη του Κυρίου. Του 

προτείνει να αξιοποιήσει και πνευµατικά το ταξίδι και έτσι τελικά να το κάνει 

αληθινά  ένα ταξίδι µία πορεία αναψυχής  και ξεκούρασης.   

 Και η  Εκκλησία της Ελλάδος µε την ποιµαντική ευθύνη Της και στον 

ευαίσθητο αυτό ποιµαντικό τοµέα, µέσα και από το Συνοδικό Γραφείο της 

αναπτύξεως των Προσκυνηµατικών  Περιηγήσεων,  θέλει να αποδώσει στον 

σύγχρονο άνθρωπο αυτό που του ανήκει: να του δώσει δηλαδή τη χαρά των 

διακοπών, χωρίς να τον αφήσει να ξεπέσει σε έναν διαλυτικό καταναλωτισµό. 

Να τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει ότι άλλο τουρισµός άλλο προσκύνηµα. 

Να τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει επίσης ότι το ζητούµενο στις διακοπές του 

είναι να βρει τον εαυτό του κι όχι να προσπαθεί να ξεφύγει από αυτόν.  Να βρει 

τον εαυτό του και να τα βρει µε τον εαυτό του  ανασαίνοντας τον καθαρό 

πνευµατικό αέρα των κορυφαίων θαυµάτων και προσκυνηµάτων.  Να βρει τον 

εαυτό του  περπατώντας στα ιερά χώµατα όπου η Χάρις του Κυρίου 

έλαµψε.Έτσι µόνο µπορούν οι προσκυνηµατικές περιηγήσεις να  αποτελέσουν  

ένα στοιχείο ενότητας. Η  Εκκλησία της Ελλάδος  ζώντας καθηµερινά τα νέα 

προβλήµατα στην κοινωνία προσπαθεί και  δηµιουργεί τις προϋποθέσεις 
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προσέγγισης των χριστιανών στους Ιερούς τόπους της. Δηµιουργεί δηλαδή 

και δια του τρόπου αυτού ήθος και σεβασµό ανάµεσα στον άνθρωπο και 

στον Θεό, στον άνθρωπο και στη φύση, στον άνθρωπο µε το συνάνθρωπο 

του. Η Εκκλησία βλέπει τον κόσµο µας να περιέρχεται σε κατάσταση πτώσης µε 

κύριο τον άνθρωπο. Βλέπει όµως τον άνθρωπο, αλλά και ολόκληρο τον κόσµο 

λουσµένο στην Ανάσταση του Χριστού. Προέκταση αυτής της Ανάστασης Του,  

είναι η Ανάσταση του Ανθρώπου  που οφείλουν να  αποτελέσουν οι ιερο-

αποδηµίες και τα προσκυνήµατα στην  τρίτη χιλιετία µας στον κόσµο µας 

γενικότερα. Χαιρόµαστε  και µε την αρξαµένη συστηµατική  συνεργασία µας  

τόσο µε το Υπουργείο Τουρισµού της Ελλάδος και τον Ελληνικό Οργανισµό 

Τουρισµού όσο και µε όλους εσας τους  και φίλους οµοδόξους αδελφούς  

Ρώσους στον  σηµαντικό τοµέα της ποιµαντικής ευθύνης και δράσεως µας στον 

άνθρωπο του 21ου αιώνα, πράγµα το οποίο δηλώνεται  µεταξύ των άλλων και µε 

την  παρουσία µας   σήµερα εν µέσω υµών. 

 Αγαπητοί µου,   

 Μεταφέροντες τις ευχές και ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών κ. Ιερωνύµου, αλλά και των Αγίων Αδελφών µου Αρχιερέων,  των 

συγκροτούντων την Ιερά  Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχόµαστε εκ 

µέσης ψυχής και καρδίας, κάθε επιτυχία στην Διάσκεψη και στις εργασίες  σας,  

θα το παρακολουθήσουµε µαζί µε την  τιµία συνοδεία µας,  τον 

Πανοσιολογιώτατο Αρχιµ. π. Σπυρίδωνα Κατραµάδο, Γραµµατέα του Συνοδικού 

Γραφείου της Αναπτύξεως των Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας 

της Ελλάδος και  τους αξιότιµους συνεργάτες µας Δρ. Βασίλεο Τζέρπο και Δρ. 

Χρήστο Πετρέα και ευελπιστούµε ότι,  πάντα από κοινού και δι ΄αυτού του 

τρόπου, θα διακονείται ο Ορθόδοξος και Χριστιανικός Λαός του Θεού  αλλά και 

γενικότερα ο άνθρωπος και θα οδηγείται σε νοµές  σωτηρίους.   

Σας ευχαριστώ.  


