Θρησκευτικός Τουρισμός

Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής τουριστικής κίνησης
και αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας, όπως μοναστήρια και
εκκλησίες.

Τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής κληρονομιάς
και αποτελούν αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών. Οι βυζαντινές και οι μεταβυζαντινές
εκκλησίες, οι επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί, τα ξωκλήσια, τα μοναστήρια, με την αξιόλογη
εικονογράφησή τους, με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και εικόνες, μαρτυρούν την επίμονη
προσήλωση στις παραδόσεις και την στενή και μακραίωνη διασύνδεση της τέχνης με τη
θρησκευτική λατρεία.

Ο Νομός της Άρτας είναι γνωστός όχι μόνο από τους ειδικούς αλλά και από τον ενήμερο
μέσο Έλληνα για την αρχαία ιστορία της και τα ονομαστά βυζαντινά της μνημεία. Πολλοί
ονομάζουν την Άρτα σαν τον Μυστρά της ΒΔ Ελλάδας.

Η εκπληκτική ναοδομία της βυζαντινής Άρτας δε σημαδεύει απλώς ένα ακόμη πνευματικό
κέντρο της περιφέρειας αλλά η ίδια η Άρτα των Δεσποτών πίστευε πως συνεχίζει την
μεγάλη παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως. Η πόλη του Μιχαήλ Β' και της βασίλισσας
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Δούκαινας Αγίας Θεοδώρας, του Δεσπότη Νικηφόρου και της βασίλισσας Άννας ύψωσε
στα λάβαρα και στα τόξα των εκκλησιών το δικέφαλο αετό, έμβλημα των Δεσποτών της
Ηπείρου, που μηνούσε και υπενθύμιζε διαρκώς τη συνέχεια της ζωής της αυτοκρατορίας.

Επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα της Νομαρχίας τα πλούσια βυζαντινά και μεταβυζαντινά
μνημεία του Νομού Άρτας, διαβάστε αναλυτικά για το κάθε μνημείο και προγραμματίστε
την εκδρομή σας στο Νομό όπου είναι κατάσπαρτος από μνήμες προϊστορικές, ιστορικές,
μνημεία, αγάλματα, ιερά, ναούς, θέατρα, μύθους και παραδόσεις.

Σημείο αναφοράς της πόλης της Άρτας για τον Θρησκευτικό τουρισμό αποτελεί ο
εορτασμός της πολιούχου της πόλης, Αγίας Θεοδώρας, στις 11 Μαρτίου. Επ' ευκαιρία της
μεγάλης αυτής θρησκευτικής γιορτής, γίνεται περιφορά της εικόνας και των λειψάνων της
Αγίας. Την περιφορά αυτή συνοδεύει παρέλαση στην οποία συμμετέχουν όλα τα σχολεία
της Άρτας, ο στρατός, οι πολιτιστικοί σύλλογοι κ.α
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