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ΕΠΙΔΟΣΗ «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 

 Χθες, Πέμπτη 16  Ιανουαρίου, στη 1.00 μ.μ. στα Γραφεία της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ιασίου 1-2ος όροφος - Μονή Πετράκη) 
σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε το Συνοδικό Γραφείο 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, επιδόθηκαν από τον Πρόεδρό του, 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης κ.κ. Χρυσόστομο, οι «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» σε περισσότερα από είκοσι πέντε (25) 
ελληνικά Ταξιδιωτικά Γραφεία που δραστηριοποιούνται, μεταξύ των 
άλλων, επιτυχώς, και στα θέματα του λεγομένου, Θρησκευτικού 
Τουρισμού. 
 Στον χαιρετισμό που απηύθηνε ο Σεβ. Πρόεδρος στους 
εκπροσώπους των ως άνω Τουριστικών Οργανισμών και Ταξιδιωτικών 
Γραφείων αναφέρθηκε εν ολίγοις στα χρήσιμα στοιχεία που προέκυψαν 
από το εν λόγω «Ερωτηματολόγιο» και στη σημασία τους για την 
περαιτέρω και όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη του λεγομένου 
Θρησκευτικού Τουρισμού στη χώρα μας, καθώς επίσης και στις ειδικές 
δράσεις του Συν. Γραφείου κατά το παρελθόν έτος (συμμετοχή σε 
Συνέδρια και Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού στο εξωτερικό, 
συνδιοργάνωση με άλλους θεσμικούς και κρατικούς φορείς 
επιχειρηματικών αποστολών με επίκεντρο τις Θρησκ. Περιηγήσεις κ.λπ.), 
απευθύνοντας θερμές ευχαριστίες στην ηγεσία του Υπουργείου 
Τουρισμού της χώρας μας, και προσωπικώς στην Υπουργό Τουρισμού κ. 
Όλγα Κεφαλογιάννη, τους κ.κ. Αναστάσιο Λιάσκο και Πάνο Λειβαδά, 
Γεν. Γραμματείς Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ αντίστοιχα. 
 Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθηνε η κ. Αγγελική Βαρελά, 
Διευθύντρια Διαφήμισης και Τουριστικής Προβολής του ΕΟΤ, η οποία 
αναφέρθηκε στις κοινές δράσεις ΕΟΤ και Εκκλησίας και στα πρώτα ήδη 



απτά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τη θετική αυτή 
συνεργασία, καθώς και στις ήδη προγραμματισθείσες κοινές δράσεις για 
το έτος 2014. 
  Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Πετρέας, Ειδικός 
Επιστημονικός Συνεργάτης και Μέλος του Συνοδικού Γραφείου, ο οποίος, 
ως μέλος της τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής αξιολόγησής του 
«Ερωτηματολογίου» αναφέρθηκε εν συντομία στα προκύψαντα από αυτό 
στοιχεία και επισημαίνοντας τους τομείς εκείνους στους οποίους 
Εκκλησία και Τουριστικοί Επαγγελματίες οφείλουν να επιμείνουν για την 
όσο το δυνατόν καλύτερη προώθηση και ανάπτυξη των 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων στην πατρίδα μας.  
 Τελευταίος έλαβε το λόγο ο Αρχιμ. κ. Σπυρίδων Κατραμάδος, 
Γραμματέας του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, ο 
οποίος αφού ευχαρίστησε τους παριστάμενους τουριστικούς 
επαγγελματίες, αναφέρθηκε διεξοδικά στις δραστηριότητες του Συν. 
Γραφείου κατά το παρελθόν έτος 2013 και τη συμμετοχή αυτού στις 
Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού στη Μόσχα, το Πεκίνο, το Λονδίνο, την 
επιχειρηματική αποστολή στη Σανγκάη (Κίνα), στη διοργάνωση της Α´ 
Επιστημονικής Ημερίδος, καθώς και στις προσεχείς δράσεις του για το 
έτος 2104, και πιο συγκεκριμένα για τη συμμετοχή του στις Διεθνείς 
Εκθέσεις Τουρισμού του Βελιγραδίου (Φεβρ. 2014), του Βερολίνου (Φεβρ. 
2014), της Μόσχας (Μάρτιος 2014) και του Λονδίνου (Νοέμβριος 2014). Ο 
Πανοσιολογιώτατος ευχαρίστησε ιδιαιτέρως όλα εκείνα τα Τουριστικά 
Γραφεία που υπό τη μορφή χορηγίας βοήθησαν και κυρίως θα 
συνεχίσουν να βοηθούν υποστηρίζοντας οικονομικά τις δράσεις του Συν. 
Γραφείου, ενώ διαβεβαίωσε τους παρισταμένους για το γεγονός ότι η 
Εκκλησία θα βρίσκεται με τη σειρά της και στα πλαίσια της αποστολής 
της πάντοτε αρωγός στις προσπάθειές τους.  
 Ακολούθησε συζήτηση, την οποία διηύθυνε ο κ. Βασίλειος Τζέρπος, 
Μέλος του Συν. Γραφείου, ενώ τέλος ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος επέδωσε 
προσωπικά στους παρισταμένους Τουριστικούς Επαγγελματίες τις 
«Βεβαιώσεις Συνεργασίας.  
 
  

Εκ του Συνοδικού Γραφείου 


