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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ   κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ 

( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ)  
Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα,  κληρικοί και λαϊκοί,  
«συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο το τον 
όμορφο τόπο της Ι. Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και 
Πλαταμώνος, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του 
φιλοξενούντος αδελφού Αρχιερέως Γεωργίου του και Ποιμενάρχου 
της Επαρχίας αυτής.   
   Ευχαριστούμε εκ μέσης ψυχής  όλους τους  Χορηγούς και 
συντελεστές για την πραγματοποίηση αυτού του Β’ Πανελληνίου 
Συνεδρίου, ιδιαιτέρως την ερίτιμο κ. ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ, 
Αντιπεριφεριάρχη και τους συνεργάτες της,  που έχοντας 
ευαισθησία, σεβασμό και εκτίμηση στο έργο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος για  θέματα προσκυνηματικών περιηγήσεων αλλά και της 
φιλοξενούσης τοπικής Εκκλησίας, έρχονται ως οι βασικοί 
οικονομικοί αρωγοί της πραγματοποίησης  αυτής της πνευματικής 
πανδαισίας. Το Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με της Εκκλησίας της 
Ελλάδος με φορέα υλοποιήσεως το Συνοδικό Γραφείο 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, την Ι. Μητρόπολη Κίτρους 
Κατερίνης και Πλαταμώνος,  απευθύνεται αρχικά  στα Στελέχη  
των Ι. Μητροπόλεων Της, σε σας όλους που σήμερα έχετε γεμίσει με 
την ζεστή παρουσία σας τον συνεδριακό τούτο χώρο και   που είστε  
επιφορτισμένοι  με την σπουδαία από ποιμαντικής πλευράς,  και όχι 
μόνο,  εργασία της προβολής, αναδείξεως, αξιοποιήσεως και 
διαχειρίσεως των Ι. Μνημείων, των Ι. Προσκυνημάτων και των Ι. 
Μονών της Ι. Μητροπόλεων στις  οποίες  ανήκετε.  Σας ευχαριστώ 
για την ανταπόκριση της παρουσίας σας σήμερα εδώ και παρακαλώ 
να μεταφέρετε στους  Ποιμενάρχες  σας, Αγίους Αδελφούς μας , την 
εκτίμηση, την αγάπη, τις ευχαριστίες μας  και  τις την αδελφικές  
ευχές μας. Ευχαριστώ εκ της επισήμου αυτής θέσεως και όλους τους 
Εκπροσώπους, Αγίους Αδελφούς Αρχιερείς, Πρεσβυτέρους και 
Διακόνους Κληρικούς και Λαϊκούς, των άλλων Ορθοδόξων 
Αδελφών Εκκλησιών που ενστερνιζόμενοι τις ίδιες ιδέες, σκέψεις 
αγωνίες δράσεις και προτάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για την 
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ανάπτυξη των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων βρίσκεστε σήμερα 
κοντά μας για να συνεχίσουμε την κοινή προσπάθεια προς Δόξα 
Θεού και εύκλεια της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας.        
 Σας είναι νομίζω γνωστό,  ότι οι Προσκυνηματικές Περιηγήσεις 
στην Εκκλησία της Ελλάδος  πήραν επίσημη - θεσμική μορφή στο 
πριν από 16  χρόνια,  Ήταν ακριβώς τέτοιες μέρες στις 23 Νοεμβρίου  
του 2000,  όταν η Ιερά  Σύνοδος της Εκκλησίας μας κάλυψε  την 
ποιμαντική αυτή δράση και ανάγκη της,  με την δημιουργία  του 
Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων με σκοπό και 
έργο του  «ίνα αναδείξη τον θρησκευτικόν, ιστορικόν και 
πολιτισμικόν πλούτον, τον αποτεθησαυρισμένον εν τοις ιεροίς 
σκηνώμασι της πίστεως ημών, ταις ιεραίς, δηλονότι, Μοναίς και τοις 
λοιποίς Ιεροίς Προσκυνήμασι της Πατρίδος ημών…»1, όπως 
χαρακτηριστικά σημειωνόταν στο  Συνοδικό Εγκύκλιο Σημείωμα 
της εποχής. 
  Συμπληρώνονται επίσης φέτος επτά ακριβώς χρόνια  
(2009-2016)  από την πανθομολογούμενη επιτυχή πραγματοποίηση  
του Ά’ Πανελληνίου Συνεδρίου του θρησκευτικού, λεγομένου, 
Τουρισμού  που έλαβε χώρα στη γενέτειρά μου την πολύ-
τραγουδισμένη και όμορφη  Ζάκυνθο,  όπου με την παρουσία τριών 
Προκαθημένων, εξήντα Μητροπολιτών και Επισκόπων και 
πεντακοσίων περίπου Συνέδρων Κληρικών και Λαϊκών από τις 13 
ως και τις 15 Νοεμβρίου 2009 έγινε μία σπουδαία, πρωτόγνωρη, 
καινοτόμος, επιστημονική, θεολογική και εκκλησιαστική,  
παρουσίαση και εργασία με σκοπό  μεταξύ των άλλων να 
ξεκαθαρίσει μεταξύ μας το θέμα της αντιλήψεως του 
«Θρησκευτικού Τουρισμού» και «Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων» και να αντιμετωπισθούν σημαντικά θέματα, 
πρακτικά και θεωρητικά, της συγκεκριμένης σπουδαίας και 
αναγκαίας ποιμαντικής εργασίας της Εκκλησίας μας. Στην επίσημη 
Ιστοσελίδα της Εκκλησίας μας και στον οικείο ιστοτόπο του 
Συνοδικού Γραφείου υπάρχει, για όποιον ζητά περισσότερες 
πληροφορίες,  όλο το υλικό τόσο των εισηγήσεων και πορισμάτων, 
όσο και των προτάσεων και των αποφάσεων του προανεφεθέντος 
                                                
1 Αριθμ.3429/1594/2/1/2001 
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λίαν επιτυχούς Συνεδρίου αλλά και όλων των άλλων δράσεων και 
εργασιών που με σύντομη εισήγησή του θα σας παρουσιάσει αύριο ο 
πολύτιμος συνεργάτης μου άοκνος Γραμματεύς του Συνοδικού 
Γραφείου Αρχιμ. Σπυρίδων Κατραμάδος τον οποίο από της θέσεως 
αυτής συγχαίρω και επαινώ.   
 Ένα από τα βασικά θέματα-ζητήματα και προβλήματα που 
βρήκε άμεση λύση μετά την διεξαγωγή του Α΄ Πανελληνίου 
Συνεδρίου  ήταν  το θέμα του συντονισμού των Ι. Μητροπόλεων 
με το Συνοδικό Γραφείο, ως επιτελικού Γραφείου, το οποίο μπορεί 
να ενημερώνει, και διακριτικά να κατευθύνει και να  συντονίζει το 
όλο έργο των προσκυνηματικών περιηγήσεων της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Έτσι  με σχετικό Εγκύκλιο Σημείωμα (1556/666/7.05.2012) 
έγινε  ο ορισμός σε κάθε μία Ι. Μητρόπολη της Εκκλησίας της 
Ελλάδος Εκπροσώπου -Υπευθύνου για θέματα Προσκυν. 
Περιηγήσεων, που βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία και 
συνεργασία με το αρμόδιο Συνοδικό Γραφείο, αποφεύγοντας κατ᾽ 
αυτόν τον τρόπο τις μεμονωμένες και αποσπασματικές  ατυχείς 
τελικά, κινήσεις και αδόκιμες ίσως  πρωτοβουλίες  στο χώρο μας  
αποδεικνύοντας στην περίπτωση αυτή, αφενός μεν την 
Συνοδικότητα που απαιτείται για  την όλη προσπάθεια, αφ’ ετέρου 
την ενιαία εικόνα και μορφή της Εκκλησίας μας στην Ελλάδα, ώστε 
να γνωρίζουν οι Φορείς του Τουρισμού όπως : Υπουργεία Τουρισμού, 
Πολιτισμού, Εξωτερικών, Ξενοδοχειακοί, και Τουριστικούς  
Οργανισμούς και Γραφεία,  εντός και εκτός Ελλάδος, Περιφέρειες 
και Δήμοι,   με ποιους, γιατί και πώς  οφείλουν να διαλέγονται και 
κυρίως να συνεργάζονται.          
 Το παρόν Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο με την θεματολογία του   
έρχεται ακριβώς την κατάλληλη για τον τόπο και την Εκκλησία 
στιγμή και χρόνο, σαν ώριμο πνευματικό φρούτο, να μας δείξει 
πόσο αναγκαία καθίσταται η μεταξύ μας επικοινωνία, η ενημέρωση  
και η συντονισμένη συνεργασία για το γενικό καλό που είναι η 
προβολή του τόπου μας σε εθνικό, τοπικό αλλά  και διεθνές 
επίπεδο.     
 Να σας θυμίσω οι  προσκυνηματικές περιηγήσεις της 
Εκκλησίας δίνουν την ευκαιρία, αφ᾽ ενός μεν στον φιλοξενούντα 
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να δείξει την αγάπη του, τον σεβασμό του και την ανοχή του στην 
διαφορετικότητα του  όποιου Άλλου, αφ᾽ ετέρου δε,  στον 
φιλοξενούμενο να μάθει να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους 
του και με τον Θεό, σεβόμενος την θρησκευτική πίστη, τα ήθη και τα 
έθιμα του Ιερού Τόπου που επισκέπτεται, απολαμβάνοντας την  
κατά Χριστόν Φιλοξενία.  
 Η εργασία  αυτή, που αποτελεί την βασική ιδέα και τον σκοπό 
των ιερών αποδημιών -προσκυνηματικών διαδρομών και δράσεων 
αποτελεί μία από τις πλέον βασικές δράσεις του Συνοδικού 
Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού έχει αναφορά και στους 
τέσσερις βασικούς πυλώνες της ποιμαντικής εμπειρίας και 
διακονίας της Εκκλησίας  στον ευαίσθητο αυτό χώρο, δηλαδή: α) την 
ανάδειξη του θρησκευτικού, και β) του πολιτιστικού πλούτου, γ) της 
ιστορικής μας ταυτότητας, και δ) την διαμόρφωση  και οικολογικής 
συνείδησης. 
 Οφείλουμε να  αντιληφθούμε  το συντομότερο όλοι  
ασχολούμενοι με τις προσκυνηματικές περιηγήσεις  ότι αυτές :  
 Α)  Συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του πολιτισμού και  
της ιστορίας  μας, στο διαθρησκειακό τοπίο και στη σύγκλιση και 
συνύπαρξη των πολιτισμών,  αφού η Θρησκεία παράγει πολιτισμό. 
Το 90% των μνημείων της χώρας μας είναι τόποι Θ. Λατρείας και 
χώροι έμπνευσης του Θεού.   
 Β) Οδηγούν στην συντήρηση, στην ανάδειξη, στη προβολή 
αλλά και στη χρήση και πάλι των ι. μνημείων και ι. χώρων. Είναι 
πολύ σημαντικά τα  οφέλη που μπορούν και πρέπει να προκύψουν, 
και ήδη αυτό φαίνεται στη πράξη,  στον οικονομικό, το πολιτιστικό, 
τό κοινωνικό, τον επιστημονικό, τον τουριστικό,  τον εθνικό, τον 
θεσμικό και πνευματικό τομέα αν συνεχίσει να γίνεται  
συντονισμένη και  σωστή ανάδειξη και προβολή των 
προσκυνηματικών περιηγήσεων στη Πατρίδα μας και στο σημείο 
αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω  θερμά την Υπουργό Τουρισμού κ. 
Έλενα Κουντουρά η οποία έθεσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού και της Ελληνικής Κυβερνήσεως το Συνέδριο, τους 
Αξιοτίμους Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Τουρισμού και  Γ. 
Γραμματέα Ε.Ο.Τ, ως και τους συνεργάτες τους για την μέχρι 
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σήμερα υποδειγματική συνεργασία μας, της Εκκλησίας και  της 
Πολιτείας συνεχίζοντας την υλοποίηση των στόχων και σκοπών 
συνεργασίας με το υπογραφέν «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια.    
  Σεβαστοί Πατέρες,  Κυρίες και Κύριοι,   
 Θα ήθελα χρόνο πολύ σε ένα Χαιρετισμό ενάρξεως του Β’ 
Πανελληνίου Συνεδρίου για θέματα Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων να μπορέσω να απαριθμήσω το σύνολο των πολλών 
στοχευμένων  ενεργειών και δράσεων του Συνοδικού Γραφείου κατά 
την 16χρονη παρουσία και διακονία του από της Ιδρύσεώς του στην 
Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτό  όπως είπα το έκαναν και θα 
συνεχίσουν να το  κάνουν οι ορισθέντες ήδη  εκ μέρους μας  κ.κ. 
Εισηγητές.  
 Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου και τον χαιρετισμό μου αυτό 
αφού ευχηθώ πατρικώς εκ μέσης ψυχής και καρδίας καλή επιτυχία  
να μου επιτρέψετε να  ευχαριστήσω όλους τους πολύτιμους 
συνεργάτες μας, τον Σεβασμιώτατο Άγιο Λευκάδος και Ιθάκης κ. 
Θεόφιλο Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τα Μέλη του Συνοδικού 
Γραφείου μας ιδιαιτέρως δε τον Αξιότιμο κ. Γεώργιο-Σταύρο Κούρτη, 
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τιμή, Πρόεδρο του Παντείου 
Πανεπιστημίου και Πρόεδρο της Διοργανωτικής Επιτροπής του 
Συνεδρίου μας  για την άκοκνη και εθελοντική παρουσία  και 
εργασία  και συνεργασία μας.  
 Περαίνοντας  τον Χαιρετισμό μου αυτό θα ευχηθώ σε όλους 
τους παρισταμένους σήμερα  και συμμετέχοντας στις εργασίες του 
Β’ Πανελληνίου Συνεδρίου της Εκκλησίας μας,  ο μετά από λίγο 
«ενανθωπήσας διά την ημών σωτηρίαν  Κύριος»  με τις 
πρεσβείες των Αγίων Αποστόλου των Εθνών Παύλου και  Ιδρυτού 
της Εκκλησίας μας, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της 
και Πολιούχου της Επαρχίας αυτής και του Οσίου Πατρός ημών 
Διονυσίου του εν Ολύμπω Προστάτου και Εφόρου της φιλοξενούσης 
Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος να ευλογεί 
τα έργα και τις δραστηριότητές μας των Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων προς δόξαν του ονόματός Του και για το καλό της 
φιλτάτης  Πατρίδας μας. Ευχαριστώ.       


