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Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου τοῦ Συνοδικοῦ
Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων καὶ σὲ ὑλοποίηση τοῦ
προσφάτως ὑπογραφέντος Συμφώνου Συνεργασίας μὲ τὸ Ὑπουργεῖο
Τουρισμοῦ, ἀποφάσισε στὴ Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
7ης Φεβρουαρίου 2013 τὴ συμμετοχή Tης, διὰ τοῦ ἐν λόγῳ Συνοδικοῦ
Γραφείου, σὲ τέσσερις(4) Διεθνεῖς Τουριστικὲς Ἐκθέσεις μὲ σκοπὸ τὴν
προβολὴ τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, Ἱερῶν Μονῶν καὶ Θρησκευτικῶν
Τόπων, διαδρομῶν καὶ Ἱερῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος. Εἰδικότερα,
πρόκειται γιὰ τὶς Ἐκθέσεις α) Μόσχας (Μάρτιος 2013), Πεκίνου (Ἰούνιος
2013), Λονδίνου (Νοέμβριος 2013) καὶ Νέας Ὑόρκης (Ἰανουάριος 2014).
Ἡ διὰ μέσου τῶν Διεθνῶν αὐτῶν Ἐκθέσεων προβολὴ τῶν Ἱ.
προσκυνηματικῶν τόπων καὶ μνημείων τῆς Ἑλλάδος στὰ πέρατα τοῦ
κόσμου προϋποθέτει τὴν διάθεση καὶ τοῦ καταλλήλου ἔντυπου καὶ
ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ, προκειμένου αὐτὸ νὰ διατεθεῖ στοὺς
τουριστικοὺς ἐπαγγελματίες καὶ λοιποὺς ἐπισκέπτες τῶν ὡς ἄνω
Ἐκθέσεων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, καθὼς καὶ γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸ
καλύτερη προβολὴ τῶν προσκυνημάτων τῆς Pατρίδας μας, κάθε Ἱερὰ
Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ πρέπει νὰ ἀποστείλει
σχετικὸ ξενόγλωσσο ὑλικό. ( Eἰδικὰ γιὰ τὴν Ἔκθεση τῆς Μόσχας, εἰ δυνατόν, στὴ
ρωσσικὴ γλῶσσα) .
Τὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν Ἔκθεση τῆς Μόσχας θὰ πρέπει νὰ ἔχει
παραληφθεῖ ἀπὸ τὸ Συνοδικό Γραφεῖο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων
(Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ) μέχρι τὶς 21 Φεβρουαρίου 2013, γιὰ τὴν
Ἔκθεση τοῦ Πεκίνου μέχρι καὶ τὶς 21 Μαρτίου 2013, γιὰ τὴν Ἔκθεση τοῦ
Λονδίνου μέχρι τὶς 21 Σεπτεμβρίου 2013, καὶ γιὰ τὴν Ἔκθεση τῆς Νέας
Ὑόρκης μέχρι καὶ τὶς 21 Ὀκτωβρίου 2013.
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Ἡ ἕως τώρα ἐμπειρία ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Συνοδικού Γραφείου
στὶς Διεθνεῖς Ἐκθέσεις τῆς Μόσχας καὶ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως τὴν
χρονιὰ ποὺ μᾶς πέρασε, ὑπῆρξε ἐξαιρετικὰ ἐπιτυχής, ἡ δὲ ἐπιθυμία τῶν
ὁμοδόξων κυρίως ἐπισκεπτῶν τῶν ἐν λόγῳ Ἐκθέσεων νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ
προβαλλόμενα προσκυνήματα καὶ λοιπὰ θρησκευτικὰ Ἱ. Μνημεῖα τῆς
Χώρας μας ὑπῆρξε μεγάλη, ἐνῶ τὸ σχετικὸ ὑλικὸ θεωρήθηκε ἀπὸ αὐτοὺς
ὡς ἰδιαίτερη εὐλογία.
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, παρακαλοῦμε ἀπευθύνεσθε στὸ
Συνοδικὸ
Γραφεῖο
Προσκυνηματικῶν
Περιηγήσεων
(Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτης κ. Σπυρίδων Κατραμάδος), στὰ τηλ. 210.7272 282 καὶ
697.6204429, καθὼς καὶ στὸ e-mail: fspk2008@yahoo.gr
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