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( ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΙΟΥ 2022 ) 

 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,   

ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΕΥΣΕ  Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ  

ΚΑΙ  

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ  Ι.ΜΟΝΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ.   

 

Στο πλαίσιο της  συνεργασίας του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων της 

Εκκλησίας της Ελλάδος µε τις Περιοεφέρειες και µε την Περιφέρεια της Ηπείρου και τους ∆ήµους 

Κονίτσης, Πωγωνίου και Πρεβέζης, πραγµατοποιήθηκε τις προηγούµενες ηµέρες το πρώτο 

πιλοτικό ταξίδι, προβολής και ανάδειξης των Προσκυνηµάτων Ηπείρου; από 20µελή Οµάδα 

∆ηµοσιογράφων ξένων και ελληνικών ∆ηµοσιογραφικών Τουριστικών Πρακτορείων και Μ.Μ. 

Ενηµερώσεως, µε την συµµετοχή µεγάλων Τουριστικών Γραφείων από την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, σε συντονισµό και συνεργασία µε το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηµατικών 

Περιηγήσεων και τον Ραδιοφωνικό  Σταθµό  της Εκκλησίας της Ελλάδος, µε θέµα «ΤΑΞΙ∆Ι 

ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

Πιο συγκεκριµένα, η 20µελής Οµάδα ∆ηµοσιογράφων, υπό την ευθύνη του 

Πανοσιολογιωτάτου Αρχιµ. κ. Σπυρίδωνος Κατραµάδου, Γραµµατέως του Συνοδικού 

Γραφείου επί των Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως 

Εκπροσώπου της Ι. Συνόδου, και µε οικονοµικούς χορηγούς τους ∆ηµάρχους Κονίτσης, Πωγωνίου 

και Πρεβέζης, επισκέφθηκε από την Παρασκευή 20 Μαΐου µέχρι και την Κυριακή 22 Μαΐου 

αρχικά την ακριτική Κόνιτσα και πολλά από τα ονοµαστά και ιστορικά της χωριά, Ι. Μονές, Ι. 

Ναούς, Ι. Προσκυνήµατα και άλλα τουριστικής αξίας µέρη, και ξεναγήθηκε στην ευρύτερη περιοχή 

που διακρίνεται για τα πολλά ιστορικά, θρησκευτικά, αγιολογικά και οικολογικά στοιχεία, και 

γεύθηκε την τοπική κουζίνα από τα µοναδικής διατροφικής αξίας φυτικά και ζωικά προϊόντα που 

παράγονται στην περιοχή.  

Επισκέφθηκαν την Οικία που έζησε και µεγάλωσε ο ¨Οσιος Παίσιος ο Αγιορείτης, την Ι. 

Μονή Στοµίου, όπου και το κελί που µόνασε, την Ι. Μονή Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου µε την 

θαυµατουργική Εικόνα της Παναγίας της Πωγωνιανίτισσας, το Οµώνυµο χωριό µε την σπουδαία 

Βυζαντινή Εκκλησία των Αγ. Αποστόλων και το στρατιωτικό παρατηρητήριο και απόλαυσαν από 

τις τοπικές γεύσεις που είχαν  ετοιµάσει για το λόγο αυτό οι λιγοστοί ακρίτες κάτοικοι.  

Επισκέφθηκαν επίσης τα µοναδικής αξίας περιβαλλοντολογικά πάρκα της περιοχής, 

γνώρισαν κτηνοτροφικές και φυτικές - οινολογικές µονάδες που ασχολούνται µε νέας µορφής  

βιοκαλλιέργειες, συµµετείχαν σε τοπικά πανηγύρια της περιοχής, ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία να 

επισκεφθούν τα τοπικά ιαµατικά θερµά λουτρά της περιοχής του Αµάραντου και να ξεναγηθούν στα 

ειδικά σπορ που αναπτύσσονται κατά µήκος των καθαρότερων ποταµών της Ευρώπης, του 

Βοϊδοµάτη και του Αώου.       

 Στη συνέχεια, από την Κυριακή 22 µέχρι και την Τρίτη 24 Μαΐου, κατευθύνθηκαν στην 

ιστορική και σπουδαία επίσης πόλη και περιοχή της Πρέβεζας. Επισκέφθηκαν τουριστικά, 

εκκλησιαστικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας 

Νικοπόλεως, πού ως γνωστόν αποτελεί σταθµό των Βηµάτων στην Ελλάδα του Ιδρυτή της Τοπικής 

Εκκλησίας της Ι.Μ.  Νικοπόλεως & Πρεβέζης, Αποστόλου Παύλου.  

      Εκ του Συνοδικού Γραφείου 


