
Χαιρετισµός
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου

στο εν Άρτη Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (8-11-2019)

Μακαριώτατε
Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα Ρόδου κ. Κύριλλε, 
Εκπρόσωπε της ΑΘΠ του Οικουµενικού µας Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου
Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα Δωδώνης κ. Χρυσόστοµε, πρόεδρε της Συνοδικής 
Επιτροπής επί του Θρησκευτικού Τουρισµού  
Σεβασµιώτατοι άγιοι αρχιερείς και πατέρες οι εκπροσωπούντες την Εκκλησία της 
Κύπρου, της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και όλων των άλλων Πατριαρχίων, 
Αυτοκεφάλων και Τοπικών Εκκλησιών
Εξοχώτατε εκπρόσωπε του Υπουργείου Τουρισµού
Αξιότιµε Περιφερειάρχα Ηπείρου κ. Καχριµάνη, 
Αξιότιµοι κ. βουλευταί, 
Αξιότιµε κ. Δήµαρχε και αξιότιµοι εκπρόσωποι των λοιπών φορέων,
Αγαπητοί πατέρες και απαξάπαντες αγαπητοί αδελφοί 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ως Μητροπολίτης της ιστορικής 
Μητροπόλεως Άρτης, σας καλωσορίζω στην πόλη της Άρτας, στη διοργάνωση του Δ΄ 
Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηµατικών Περιηγήσεων.

Και είναι όντως µεγάλη η ικανοποίησή µου και η συγκίνησή µου, γιατί η Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Μακαριώτατος Πρόεδρος αυτής, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος, εισήκουσε της αιτήσεώς µας 
και απεδέχθη το αίτηµά µας, ώστε η διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου µε θέµα: 
Ήπειρος-Προσέγγιση στα Θρησκευτικά Μνηµεία και τον Πολιτισµό της-Νέοι 
δρόµοι στους µοναδικούς προσκυνηµατικούς προορισµούς της, να έχει ως κέντρο την 
έδρα της Μητροπόλεώς µας και εντεύθεν να εξακτινωθεί σε ολόκληρη την ευλογηµένη 
γη της ευάνδρου Ηπείρου. Τους ευχαριστώ από καρδίας.

Ως ένας από τους Ιεράχες της Ηπείρου σας καλωσορίζω στην ευλογηµένη της γη, 
µε την µεγάλη ιστορία και παράδοση, από τους αρχαιοτάτους µέχρι και σήµερα χρόνους, 
µε τα λαµπρά της µνηµεία και τα κατάλοιπα των µικρών ή µεγαλύτερων θησαυρισµάτων 
της, την Ήπειρο µε το πλούσιο και ποικίλο γεωφυσικό της περιβάλλον, το απαράµιλλο 
φυσικό της κάλλος, την ισχυρή παράδοση και την ιδιοπροσωπία του εθιµικού της 
πλούτου, την αρχοντιά των µεγάλων και µικρών οικισµών της µε την ιδιότυπη 
αρχιτεκτονική και την εναρµονισµένη ένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον, την Ήπειρο 
µε την πλούσια παράδοση στα γράµµατα και στις τέχνες, τη γενέθλια γη µεγάλων 
ευεργετών και λογίων, κληρικών και λαϊκών, του γένους µας, την Ήπειρο που 
πρωτοστάτησε µε τους αυθεντικούς της ανθρώπους, επώνυµους και ανώνυµους, στους 
αγώνες για την ελευθερία και την εθνική µας υπόσταση.

Αποτελεί δε ιδιαίτερη ευλογία η διοργάνωση του Δ΄ αυτού Συνεδρίου στην 
Ήπειρο, µετά την έξοδό της από την πολύχρονη αποµόνωση µε την κατασκευή των δύο 
µεγάλων οδικών αξόνων, της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού, που καθιστούν πλέον την 



περιοχή µας προσβάσιµη από την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά και πυλώνα προς 
το βορρά και τη Δύση. 

Ως Μητροπολίτης Άρτης σας καλωσορίζω στην πόλη της Άρτας µε την 

µακραίωνη ιστορία της από την αρχαία Αµβρακία (6ο π. Χ. αι.), την πρωτεύουσα του 
κράτους της Ηπείρου και του βασιλιά Πύρρου, τη βυζαντινή πόλη και πρωτεύουσα των 
Κοµνηνοδουκάδων και της βασίλισσας και οσίας µητρός ηµών Θεοδώρας, τη γενέτειρα 
του µεγάλου οσίου και θεοφόρου πατρός ηµών Μαξίµου του Γραικού του φωτιστού των 
Ρώσων, ο οποίος σε χαλεπούς καιρούς δια της θεοκινήτου διδασκαλίας και της 
αγιοπνευµατικής του ζωής επανέφερε στην ορθή εκκλησιαστική τάξη και ζωή τους 
οµοδόξους αδελφούς µας, και στον περικαλλή ναό του οποίου τελείται η παρούσα 
σύναξις. 

Η βυζαντινή µας πόλη και η επαρχία µας έχει να επιδείξει ένα πλούτο βυζαντινών 
και µεταβυζαντινών, αλλά και νεώτερων θρησκευτικών µνηµείων, µε κορυφαίο και 
µοναδικό για την αρχιτεκτονική του δοµή και το διάκοσµό του, την Παναγία την 
Παρηγορήτισσα, η οποία δυστυχώς στις µέρες µας, ως µη ώφειλε, είναι σχεδόν 
αποκεκοµµένη από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας µας. Ολόκληρη η επαρχία µας, 
από τα πεδινά µέχρι και τον ορεινό όγκο των Τζουµέρκων, είναι διάσπαρτη από 
µικρότερα η µεγαλύτερα χριστιανικά µνηµεία, µοναστήρια και εκκλησίες, αλλά και 
ταπεινά ερηµοκκλήσια επισκιασµένα από τη χάρη του Θεού. Τα µνηµεία µας αυτά 
υπήρξαν τα πνευµατικά καταφύγια των προγόνων µας σε δύσκολες εποχές και διασώζουν 
µέχρι σήµερα τη δύναµη να αντιπαλεύουν, µε την ενεργή ή και τη σιωπηλή τους 
παρουσία, κάθε µορφής αλλοτρίωσης του γένους µας και να µεταγγίζουν αφειδώλευτα σε 
µας τους νεώτερους, σκοτισµένους εν πολλοίς από την ταραγµένη και υλόφρονα 
καθηµερινότητα, την πνευµατική τους αύρα και τη δύναµη για ζωή.

Η επίσκεψη και η περιήγηση στους χώρους αυτούς, πέρα από το θαυµασµό και τη 
µελέτη της τέχνης τους, όπως εκφράζεται στην ποικιλόµορφη αρχιτεκτονική τους 
υπόσταση, τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή τους ζωγραφική και διακόσµηση, τον 
ξυλόγλυπτο πλούτο των τέµπλων και των προσκυνηταρίων τους, την τέχνη της  
αργυροχρυσοχοΐας των ιερών σκευών και κειµηλίων τους, - τέχνες που άνθισαν κατ’ 
εξοχήν στην Ήπειρο, - διαφυλάσσουν συνάµα ένα πλήθος και άλλων πνευµατικών και 
καλλιτεχικών θησαυρισµάτων, άγια λείψανα οσίων και µαρτύρων, ιερές και άγιες 
εικόνες, µάρτυρες ικανοί της δηµιουργικής και βαθείας πίστεως του λαού µας σε στιγµές 
πνευµατικής εξάρσεως και ευλαβείας.    

Περαίνοντας τον χαιρετισµό µου αυτό επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω θερµώς και 
πρωτίστως τον Παναγιώτατο Οικουµενικό µας Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαίο για την 
ευλογία και στήριξη του παρόντος Συνεδρίου,
- τον Μακαριώτατο και πάλιν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο, 
καθώς τα µέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας µας που απεδέχθησαν την 
πρότασή µας για την σύγκλιση του Συνεδρίου αυτού στην πόλη µας,
- τον Σεβασµιώτατο πρόεδρο της Συνοδικής επιτροπής επί του θρησκευτικού τουρισµού 
Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστοµο και τον Σεβασµιώτατο µητροπολίτη Λευκάδος 
και Ιθάκης αντιπρόεδρο της επιτροπής αυτής, καθώς και όλα τα µέλη της, 
- ιδιαιτέρως δε τον γραµµατέα αυτής πανοσιολογιώτατο αρχιµανδρίτη π. Σπυρίδωνα 
Κατραµάδο που εργάστηκαν µε πολύ κόπο και ζήλο για την άριστη διοργάνωση του 



Συνεδρίου αυτού, 
- τους Σεβασµιωτάτους αγίους αδελφούς αρχιερείς της Ηπείρου τους συναντιλήπτορας 
και συνδιοργανωτάς του συνεδρίου αυτού, 
- τον εξοχώτατο υπουργό επί του Τουρισµού κ. Θεοχάρη για την παρουσία του και την 
βοήθεια του υπ’ αυτόν σεβαστού υπουργείου,
- τον αξιότιµο Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριµάνη για την αµέριστη συµπαράσταση 
και βοήθεια στο Συνέδριο αυτό αλλά και συναντιλήπτορα, εν παντί και πάντοτε, της 
ιεράς µας Μητροπόλεως για την προστασία, ανακαίνιση και προβολή των µνηµείων µας, 
- τον αξιότιµο κ. Δήµαρχο κ. Τσιρογιάννη που αγκάλισε µε χαρά την πρωτοβουλία µας 
αυτή και στάθηκε απ αρχής βοηθός και συνεργός µας, 
- τους φορείς και χορηγούς
- τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση και τα µέσα 
κοινωνικής διαδικτύωσης για την προβολή του Συνεδρίου,
- όλους όσους πατέρες και αδελφούς ασχολήθηκαν για την υλοποίηση του προγράµµατος 
του Συνεδρίου και διακονούν για την οµαλή και άριστη διεξαγωγή του.

Εύχοµαι ταπεινά, δια των ευχών του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου µας, των 
αγίων αδελφών αρχιερέων, αλλά και όλων των παρισταµένων πατέρων και αδελφών, την 
πλήρη επιτυχία του Συνεδρίου αυτού, το οποίο ελπίζω και εύχοµαι να αποδώσει τους 
αναµενόµενους καρπούς και στο µέλλον.     
             


