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Προσκυνηματικός Τουρισμός: Βασικός πυλώνας
της ελληνικής οικονομίας- Να μην γίνει εργαλείο
πολιτικής (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- BINTEO)
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΑΤΟΥΝΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΑΝΔΟΛΟΥ
Ξεκίνησε χθες τις εργασίες του στην Ήπειρο το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Προσκυνηματικού Τουρισμού, στον απόηχο των σημαντικών εξελίξεων τόσο στην
Ουκρανία όσο και στην Ορθοδοξία εν γένει.

Το μήνυμα που βγαίνει από τις πρώτες τοποθετήσεις που έγιναν κατά την έναρξη
των εργασιών του συνεδρίου, είναι ότι υπάρχει η βούληση από όλες τις πλευρές
για ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού ως βασικού πυλώνα της ελληνικής
οικονομίας, ενώ παράλληλα δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους αναφορικά με
την οδηγία που έχει εκδώσει το Πατριαρχείο της Μόσχας για ελληνικούς
θρησκευτικούς προορισμούς.
Ενδεικτική είναι η αποκλειστική δήλωση που έκανε στο πρακτορείο Ορθοδοξία και
τον Αντώνη Μακατούνη, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος λίγο μετά τον χαιρετισμό του στο πλαίσιο του 4ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Ο Μακαριώτατος μίλησε
για τη σημασία του θρησκευτικού τουρισμού.
«Όσοι άκουσαν τις εισηγήσεις, κυρίως εκεί ρίξαμε το βάρος, ότι είναι μια πολύ
ευλογημένη προσπάθεια αλλά και πέρα από την πνευματικότητα αυτών των
μνημείων είναι και ένας παράγοντας που βοηθάει τον πολιτισμό και την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας»
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Στο πρακτορείο Ορθοδοξία μίλησε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ.
Καλλίνικος, ο οποίος τόνισε τη σημασία του Θρησκευτικού Τουρισμού και
αναφέρθηκε στα προσκυνήματα της Μητροπόλεως που διαποιμένει.
«Όλοι

ενωμένοι

όπως

βλέπετε

εδώ

υπό

την

ευλογία

του

Μακαριωτάτου

Αρχιεπισκόπου Αθηνών ήρθαμε στην Αρτα και με επικεντρο την Αρτα θα
απλωθούμε σε όλη την Ήπειρο ώστε να δείξουμε τα μεγάλα και σπουδαία
προσκυνήματα που έχει ο τόπος και τώρα που φτιάχτηκε και ο καινούριο δρόμος
είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσουμε εδώ τους πιστούς που θέλουν να
δηλώσουν την ευλάβειά τους σε αυτά τα μέρη…», είπε χαρακτηριστικά ο
Σεβασμιώτατος.
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Aποκλειστικά

στην

κάμερα

του

πρακτορείου

Ορθοδοξία

μίλησε

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος.

και

ο
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Το

θέμα

του

3ημερου

Συνεδρίου,

που

ξεκίνησε

χθες

Παρασκευή,

και

θα

ολοκληρωθεί την Κυριακή και πραγματοποιείται με τις ευλογίες της Εκκλησίας
της Ελλάδος και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερωνύμου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού, είναι «Ήπειρος: Προσέγγιση στα θρησκευτικά Μνημεία και
τον

Πολιτισμό

της

–

Νέοι

Δρόμοι

στους

μοναδικούς

Προσκυνηματικούς

Προορισμούς της».
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Στην ομιλία του ο Μακαριώτατος τόνισε
πως το ταξίδι για προσκυνηματικούς λόγους διαφέρει από άλλες μετακινήσεις
διότι μπορεί να απογειώσει και να φέρει τον προσκυνητή σε επαφή με άλλη
πραγματικότητα. Επίσης υπογράμμισε, πως στο 4ο συνέδριο, επιχειρείται για
πρώτη φορά, η επιτόπου επίσκεψη στις προσκυνηματικές διαδρομές στην Ήπειρο,
τον τόπο των μεγάλων ευεργετών και του Διαφωτισμού.
Αίσθηση προκάλεσε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου που προβλήθηκε στην έναρξη του συνεδρίου.
«Το θέμα του λεγόμενου θρησκευτικού Τουρισμού, 10 έτη μετά από τον 1ο
πανελλήνιο συνέδριο «προσκυνηματικών περιηγήσεων» στην Ζάκυνθο, όχι μόνο
παραμένει στην επικαιρότητα αλλά ολοένα και αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με
δεδομένο μάλιστα ότι εχρησιμοποιήθη, ως εργαλείο εκκλησιαστικής πολιτικής εις
τον χώρο της Ορθοδοξίας», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
«Όντως, δυσκολευόμεθα να ασκήσουμε κριτική εις την προϊούσα τουριστικοποίηση
της ιεράς αποδημίας, όταν βλέπουμε μια Ορθόδοξον Αυτοκέφαλον Εκκλησία να
χρησιμοποιεί την ευσέβεια και τον ιερόν πόθο των πιστών της, ως μέσον
ασκήσεως οικονομικής πιέσεως προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος και τον
ελληνικόν λαόν, λόγω της επισήμου αναγνωρίσεως της Ορθόδοξου Εκκλησίας της
Ουκρανίας, όπως εργαλειοιποιήθη βεβαίως, από την Εκκλησία της Ρωσίας και το
ιερότατο μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία, με το αυτό πνεύμα κατά
του Οικουμενικού Πατριαρχείου». Στην συνέχεια ο Πατριάρχης, χρησιμοποίησε
χωρίο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου για να εκφράσει την επιφύλαξη αναφορικά
με τις εξελίξεις: «Άρα φοβούμαι μετά του Κυρίου, «ει ουν το φως το εν σοι σκότος
εστίν, το σκότος πόσον;» δηλαδή ότι εάν το ψέμα το βαπτίζεις εσύ σε αλήθεια,
επειδή έτσι σε συμφέρει, τότε η αλήθεια σου δεν έχει καμιά αξία και είναι σκοτεινή

υπόθεση.
Παράλληλα ο κ. Βαρθολομαίος επισήμανε: «Είναι τραγικό η αγνή προσκυνηματική
διάθεσις

των

πιστών,

οι

οποίοι

ζουν

την

ορθόδοξον

ευσέβεια

και

την

πνευματικότητά των, σε ένα περιβάλλον εκκοσμικευμένον, αντιμέτωποι με τις
συγχρόνους

προκλήσεις

και

τας

αλλοτριώσεις

τας

οποίας

συνεπάγεται

ο

τεχνοκρατικός, οικονομοκεντρικός πολιτισμός μας και οι οποίοι αναμένουν από
την Εκκλησία την ποιμαντική στήριξη, να γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως
προς επίτευξη αλλότριων προς το Ορθόδοξον Εκκλησιαστικόν ήθος στόχων και να
προωθείται τοιουτοτρόπως εκ των έσω η εκκοσμίκευσις της Εκκλησίας».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
Το στοίχημα του Γραφείου Τουρισμού στη Ρωσία
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος κατά τον χαιρετισμό του, ευχαρίστησε
όλους όσοι συμβάλουν στη συνεργασία για την ανάδειξη των προσκυνηματικών
περιηγήσεων, όπως το υπουργείο Τουρισμού, στάθηκε στην παρουσία στο συνέδριο
του Διευθυντή του Ελληνικού Γραφείου Τουρισμού στη Ρωσία κ. Πολυκάρπου
Ευσταθίου και σημείωσε: «Εδώ ο κ. Ευσταθίου θα πρέπει να παίξει ένα νέο
σημαντικό ρόλο. Μετά από τη συμπεριφορά του Πατριαρχείου της Μόσχας,
αναφορικά με τις ντιρεκτίβες ..τις έχουμε συνηθίσει σε άλλες εποχές να στέλνουν
συνεχώς σαν απειλή, ότι θα μας μειώσουν τους τουρίστες τους.. Ξεχνάνε, πως εγώ
πρώτος

έριξα

τα

σύνορα,

το

τείχος

που

υπήρχε,

και

με

εκδρομές

που

πραγματοποίησα εκατοντάδες φορές στα χρόνια που πέρασαν και ήταν δύσκολα
για την Ρωσία, ήμουν πρωτοπόρος και κάποιοι με κατηγορούσαν για αυτό».

