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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

( ΑΘΗΝΑ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 )  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ    

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 ΜΕ ΤΗΝ  ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 Τις προηγούµενες ηµέρες µετά από σχετική πρωτοβουλία και πρόσκληση του Πρέσβεως της 

∆ιπλωµατικής Αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Εξοχωτάτου κ. YESSEF VICTOR 

DORKHOM πραγµατοποιήθηκε, στα Γραφεία της ∆ιπλωµατικής Αντιπροσωπείας στην Αθήνα, 

συνάντηση γνωριµίας µε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιµ. κ. Σπυρίδωνα Κατραµάδο, Γραµµατέα 

της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 Η ωριαία και πλέον συνάντηση γνωριµίας είχε σκοπό την ανταλλαγή σκέψεων πάνω σε 

σηµαντικά και επίκαιρα θέµατα που αφορούν την  Ελλάδα και την Παλαιστίνης σχετικά µε κινήσεις  

που πρέπει να δροµολογηθούν για την περαιτέρω σύσφιξη των δεσµών φιλίας των δύο λαών µέσω 

της ιστορίας, του τουρισµού, του πολιτισµού  και λοιπών δράσεων γνωριµίας µε τον κάθε  Φορέα.  

 Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµ. κ. Σπυρίδων Κατραµάδος, υπό την ιδιότητα του 

Γραµµατέως της ∆ιοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων, 

µετέφερε αρχικά τις ευχές και ευλογίες τόσο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 

Ελλάδος κ. Ιερωνύµου, όσο και του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου ∆ωδώνης κ. Χρυσοστόµου, 

Πρόεδρου της ∆ιοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, και στη συνέχεια ενηµέρωσε εκτενώς τον Εξοχώτατο κ. Πρέσβη για το 

επιτελούµενο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέµατα που αφορούν την ανάδειξη και προβολή 

των Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Μνηµείων της Εκκλησίας στην Ελλάδα, την προβολή των 

µοναστηριακών και εκκλησιαστικών προϊόντων, καθώς και τις δυνατότητες εκατέρωθεν επισκέψεων 

για το σκοπό της σύσφιξης των δεσµών φιλίας των δύο λαών µέσω του τουρισµού, της ιστορίας  και 

του πολιτισµού. 

  Συµφωνήθηκε αµέσως µετά τις εορτές του Πάσχα  ο Παλαιστίνιος Πρέσβης Εξοχώτατος  κ. 

YESSEF VICTOR DORKHOM, συνοδευόµενος από συνεργάτες της Παλαιστινιακής Αρχής που 

ασχολούνται µε τα θέµατα του Τουρισµού και Πολιτισµού, να επισκεφθούν τον Σεβασµιώτατο 

Μητροπολίτη ∆ωδώνης κ. Χρυσόστοµο, Πρόεδρο της ∆ιοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού 

Γραφείου Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων, και τα Μέλη Αυτής στα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου µε 

σκοπό την αλληλογνωριµία και την εξέταση µίας σειράς κοινών δράσεων µε σκοπό να συνταχθεί  

και υπογραφεί στο άµεσο µέλλον ένα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» αντίστοιχο µε αυτό που 

θα υπογραφεί στα µέσα Μαΐου 2002 µε την Κυβέρνηση της  Ιορδανίας.  

 

Εκ του Συνοδικού Γραφείου 


