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Δίκτυο επικοινωνίας προσκυνηματικών προορισμών και σύνδεσή 
τους με το ξενοδοχειακό δυναμικό της Πιερίας 

Προσφωνήσεις 

“ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ το φως  
Και η ώρα η πρώτη  
που τα χείλη ακόμη στον πηλό  
δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου…. 
…………………………….. 
κι άξαφνα πάλι βράχοι άγριοι και γυμνοί 
δυνατές πολύ παρορμήσεις 
Μια στιγμή που εστάθηκε να στοχαστεί 
κάτι δύσκολο ή κάτι το υψηλό: ο Όλυμπος…” 

Ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας - με τους στίχους από το 
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» του Οδυσσέα Ελύτη – σας καλωσορίζω στην Πιερία των 
ορεινών όγκων και της θάλασσας του μυθικού Ολύμπου! Της ίδιας 
θάλασσας που βρέχει τη γη της χερσονήσου του Άθω, περιβόλι της 
Παναγιάς και παράλληλα κιβωτό της Ορθοδοξίας και της πίστης μας 
στον σύγχρονο κόσμο.  

Αναμφισβήτητα η Πιερία αποτελεί προσκυνηματικό τόπο ανά τους 
αιώνες. Το μεγαλείο και η μοναδικότητα του Ολύμπου ενέπνευσαν 
τόσο στην αρχαιότητα, όσο  και στα νεότερα χρόνια.  

Ο Όλυμπος είναι άλλωστε ένα από τα βουνά, ανάμεσα στα Μετέωρα 
και το Άγιο Όρος, που οι κάτοικοί του περηφανεύονται πως έχουν το 
δικό τους Άγιο. Τον Άγιο Διονύσιο εν Ολύμπω που ήταν μοναχός και 
έζησε στην περιοχή του Ολύμπου τον 16ο αιώνα, όπου βρίσκεται η 
Ιερά Μονή του. 

Δοξασίες και θαύματα ακολουθούν τη ζωή του Αγίου Διονυσίου που 
αποτελεί και τον προστάτη Άγιο ολόκληρης της Πιερίας. Ο Άγιος του 
Ολύμπου σηματοδοτεί την Ορθόδοξη θρησκευτική ιστορία της 
περιοχής.   
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Όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως από τις πλαγιές του Ολύμπου 
και των Πιερίων μέχρι και τη θάλασσα βρίσκονται πολλές και 
σημαντικές εκκλησίες μοναστήρια εξωκκλήσια και θρησκευτικά 
μνημεία. 

«Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας» γράφει ο Ελύτης.  

Φέρτε στην εικόνα σας την Πιερία, τη Γη και τη θάλασσα του Ολύμπου! 
Σταυροδρόμι πολιτισμών και ιστορίας που με την παρουσία του 
Ολύμπου κάνει τη γη μας μοναδική! 

Τα ογδόντα  και πλέον χιλιόμετρα των ακτών  με τα κρυστάλλινα νερά 
τους και τα πολλά αξιοθέατα, βρίσκονται επάνω στο σταυροδρόμι δυο 
οδικών αξόνων. Ενός-της Εθνικής Οδού- που συνδέει τα μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα της χώρας από την Αθήνα μέχρι την Αλεξανδρούπολη 
και του άλλου -της Εγνατίας Οδού- που ενώνει το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας και την Ήπειρο με την Αλεξανδρούπολη. Η Πιερία 
βρίσκεται πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αλλά 
και στο αεροδρόμιο της Αγχιάλου. Τα περισσότερα ξενοδοχεία 
βρίσκονται στους οικισμούς παράλληλα με την Εθνική οδό. Σε 
Μεθώνη,  Μακρύγιαλο, Αλυκές,  Κορινό, Παραλία Κατερίνης, 
Ολυμπιακή Ακτή, παραλίες Λιτοχώρου, Λεπτοκαρυά, παραλία 
Σκοτίνας, παραλία Ν. Παντελεήμονα, Πλαταμώνα και Ν.Πόρρους  
Υπάρχουν τα αστικά ξενοδοχεία στην Κατερίνη και αρκετά ξενοδοχεία 
και ξενώνες σε Κολινδρό, Σεβαστή, Κούκο, Ελατοχώρι, Άγιο Δημήτριο, 
Λιτόχωρο, στον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Παντελεήμονα 
στην Σκοτίνα και στους Παλαιούς Πόρρους. 

Πολλά από τα ξενοδοχεία  που βρίσκονται στους παραθαλάσσιους 
οικισμούς  και όλα τα ξενοδοχεία στα ορεινά χωριά λειτουργούν όλο 
το χρόνο.  Είμαστε η αυθεντική Ελλάδα.  Είμαστε προορισμός για όλο 
το χρόνο. 

Η Πιερία συνδέεται με άρτιο οδικό δίκτυο σε όλη την έκτασή της. Οι 
αποστάσεις από την Εθνική οδό είναι μικρές και η επίσκεψη σε όλα τα 
σημεία ενδιαφέροντος σύντομη και ασφαλής. 
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Γίνεται κατανοητό πως όντως η θέση της Πιερίας είναι στο κέντρο 
πολλών περιοχών και μπορεί να αποτελέσει μέρος ή αφετηρία ενός 
ευρύτερου προγράμματος επίσκεψης στην περιοχή.  

Ο επισκέπτης έρχεται εδώ με αποκλειστικό σκοπό την επίσκεψη στους 
θρησκευτικούς χώρους. Έχει σταθερή βάση αυτόν τον τόπο και 
επισκέπτεται συγχρόνως τα τοπικά θρησκευτικά μνημεία αλλά και 
άλλους  θρησκευτικούς χώρους όπως τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. 
Μπορεί να συνδυάσει την διαμονή του στην περιοχή με ημερήσιες 
εκδρομές τόσο στην Βεργίνα, όσο και στο Δίον. Ελπίζουμε μελλοντικά 
και στην Αμφίπολη. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι πλούσιες  
πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις αποτελούν τον συνδετικό κρίκο 
για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού και ιδιαίτερα ελκυστικού 
τουριστικού προϊόντος.  

Επίσης η πλειονότητα των επισκεπτών που κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού απολαμβάνουν εδώ τον ήλιο και τη θάλασσα, την άνοιξη 
και το χειμώνα τα βουνά και το χιονοδρομικό κέντρο του Ελατοχωρίου, 
έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το χρόνο της διαμονής τους 
γνωρίζοντας καλύτερα τον τόπο μας με επισκέψεις σε όλα τα σημεία 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

Είναι κοινή παραδοχή πως θάλασσα και ήλιο έχουν όλες οι χώρες και 
πάνω σε αυτά χτίζουν το τουριστικό τους προϊόν. Χρέος δικό μας να 
αναδείξουμε την πραγματική Πιερία και τον ορθόδοξο πολιτισμό μας.  

 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο θρησκευτικός 
τουρισμός - Προσκυνηματικές περιηγήσεις  κατά την Εκκλησία  της 
Ελλάδας - παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης, σε 
αντίθεση με τον τουρισμό αναψυχής.  
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Φίλες και φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας. 

Αναφέρει ο ποιητής: «Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι 
στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη 
θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η 
παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι 
ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή».  Τα λόγια του Σεφέρη ηχούν στα 
αυτιά μας σήμερα σαν μια παρότρυνση, ως μία προτροπή!  

Η γη της Πιερίας με τα μοναστήρια, τα θρησκευτικά μνημεία, τις 
εκκλησίες και τα ξωκλήσια μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς και προορισμό θρησκευτικού τουρισμού σήμερα. Η ιστορία 
μας, η αέναη και αδιάκοπη προσπάθεια μας να δημιουργούμε, μπορεί 
να το εγγυηθεί αυτό. Η Πιερία αποτελεί τόπο πολύτιμο και μοναδικό!  

Για να γίνει αυτό όμως πρέπει όσα ο Κύριος πλούσια χάρισε σ’ αυτόν 
τον τόπο να τα επικοινωνήσουμε. Να τα κάνουμε δηλαδή γνωστά.  

Κατά την άποψή μας,  τρεις είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα 
στηριχθούμε ώστε να αναδείξουμε την Πιερία ως τουριστικό 
προορισμό.  

1. Η συλλογή των δεδομένων για τη δημιουργία της πληροφορίας.  

2. Η διάχυση της πληροφορίας μέσω των κατάλληλων δομών και 
μέσων, η δημιουργία του δικτύου επικοινωνίας των προσκυνηματικών 
προορισμών και η σύνδεσή τους με το ξενοδοχειακό δυναμικό της 
Πιερίας 

Τα επιμέρους βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη 
δημιουργία της πληροφορίας είναι τα εξής:  

- Η καταγραφή των προσκυνηματικών προορισμών της περιοχής. 
Μοναστήρια, εκκλησίες,  εξωκκλήσια  και ορθόδοξα  θρησκευτικά 
μνημεία πρέπει να φωτογραφηθούν και να αποτυπωθούν με σύγχρονο 
ψηφιακό τρόπο. 

- Η συλλογή όλων εκείνων των δεδομένων που έχουν να κάνουν με 
την ιστορία του κάθε χώρου. Ιστορία, παραδόσεις, θαύματα, 
πραγματικές μαρτυρίες . 
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- Η τοποθέτηση τους χωρικά και ψηφιακά με συντεταγμένες πάνω 
στον χάρτη της Πιερίας.  

- Οι  ώρες που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τους 
θρησκευτικούς τόπους. 

- Η καταγραφή της ημερομηνίας εορτασμού του εκάστοτε ναού.  

- Η καταγραφή της ιστορίας του κάθε προσκυνηματικού 
προορισμού με  αναφορά στα αυθεντικά λαϊκά  πανηγύρια. Ο 
επισκέπτης πάντα θέλει να αποκτά την πλήρη εμπειρία του τόπου που 
επισκέπτεται. 

- Τέλος η μόνιμη ερώτηση των ενδιαφερομένων ιδιωτών και 
επισκεπτών της περιοχής είναι το πότε και πού επιτρέπεται να 
τελούνται μυστήρια. Η Ιερά Μητρόπολη καλό θα είναι  να 
αποσαφηνίσει το ζήτημα αυτό. 

 

Από την στιγμή που έχουμε τα δεδομένα μπορούμε να 
δημιουργήσουμε τη βάση πληροφοριών που χρειαζόμαστε. 

Η διάχυση της πληροφορίας αποτελεί ουσιαστικά την επικοινωνία του 
όλου εγχειρήματος. Πρέπει να κινηθούμε σε δύο άξονες: Να γίνει 
γνωστός ο ορθόδοξος πολιτισμός μας ώστε περισσότεροι επισκέπτες 
προσκυνητές να μας επισκεφθούν αλλά και να ενημερώσουμε όλους 
όσους ήδη βρίσκονται στην περιοχή κάνοντας  άλλου είδους διακοπές. 

- Η πληροφορία  πρέπει να  είναι πλήρης και σαφής. Να 
προέρχεται από τον πλέον αρμόδιο που είναι η Ιερά Μητρόπολη  
Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα.  Απαραίτητος είναι ο εμπλουτισμός 
της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητρόπολης που θα περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Παράλληλα απαιτείται η σύνδεσή 
της με τις ιστοσελίδες του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, των Δήμων, των 
τουριστικών φορέων, των εμπορικών συλλόγων, των τοπικών 
ταξιδιωτικών γραφείων,  των τουριστικών γραφείων εκτός Πιερίας σε 
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Ελλάδα και εξωτερικό, των ξενοδοχείων μας και άλλων  ιδιωτικών 
επιχειρήσεων. 

- Επίσης προώθηση του τουριστικού portal της Ιεράς Μητρόπολης 
σε όμορα ορθόδοξα κράτη. 

- Ιδιαίτερη και προσεκτική προώθηση των πληροφοριών στα 
τουριστικά γραφεία. 

- Ενημέρωση των εκκλησιαστικών ενοριών των μεγάλων αστικών 
κέντρων. 

- Δημιουργία εντύπου παρουσίασης της περιοχής με χάρτη και 
προτεινόμενες διαδρομές. Διανομή του χάρτη σε όλους τους 
προορισμούς.  

- Δημιουργία επιγραφών έξω από κάθε εκκλησία με όλα τα 
ιστορικά στοιχεία. 

- Δημοσιεύσεις της τοπικής δραστηριότητας  σε θρησκευτικά και  
εκκλησιαστικά έντυπα πανελλαδικής εμβέλειας. 

- Δημιουργία αξιόλογων αναμνηστικών αντικειμένων.  

- Διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, με κλασική και 
εκκλησιαστική μουσική στα προαύλια και τους υπαίθριους χώρους των 
ναών. 

- Θα ήταν πολύ σημαντική η οργάνωση ενός γραφείου στην Ι.Μ.  
Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα στα πρότυπα ενός ευρωπαϊκού 
σύγχρονου γραφείου πληροφοριών. Έντυπα και διαδραστικοί 
ψηφιακοί χάρτες θα δίνουν πληροφορίες για τις αξιόλογες δράσεις της 
Ιεράς Μητρόπολης. Το γραφείο θα λειτουργεί παράλληλα με το 
Εκκλησιαστικό μουσείο και θα έχει ως σκοπό την συνεργασία με το 
Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της 
Ελλάδας καθώς και την οργάνωση και εκπροσώπηση σε διεθνείς 
εκθέσεις προσκυνηματικού τουρισμού.  

Στο εκκλησιαστικό μουσείο οι επισκέπτες – πέρα από την ξενάγηση – 
θα έρχονται σε μια πρώτη γνωριμία με τους Προσκυνηματικούς 
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προορισμούς της Πιερίας μέσω των πληροφοριών που θα τους 
δίνονται κατά την επίσκεψή τους. 

 

Οι εξαιρετικά σύντομες αποστάσεις και το άριστο οδικό δίκτυο που 
συνδέει τις παραλιακές  και τις ορεινές περιοχές  με την πλειονότητα 
των προσκυνηματικών προορισμών,  αποτελεί σύμμαχό μας στην 
προσπάθεια που κάνουμε να αναδείξουμε θεματικά την Πιερία που 
κουβαλά μια ζωντανή και ιερή θρησκευτική, πολιτιστική παράδοση και 
κληρονομιά.  

- Οφείλουμε όλοι να επικροτήσουμε και να ενισχύσουμε  την 
συνεργασία των τουριστικών γραφείων εκτός Πιερίας σε Ελλάδα 
και εξωτερικό  με τα τοπικά τουριστικά γραφεία και με τα 
ξενοδοχεία. 

- Η ενημέρωση και παρουσίαση των δυνατοτήτων για τις 
θρησκευτικές επισκέψεις είναι επιβεβλημένο να γίνει στο σύνολο 
του ξενοδοχειακού δυναμικού της Πιερίας με  έντυπα  και όλο το 
δημιουργικό υλικό που θα παραχθεί.    

- Όλοι οι ξεναγοί που εργάζονται στην περιοχή πρέπει με 
επιμορφωτικά σεμινάρια να ενημερωθούν για το  θρησκευτικό 
πλούτο του τόπου.  

- Τα τοπικά τουριστικά γραφεία μπορούν να εντάξουν στο 
πρόγραμμα των εκδρομών τους επισκέψεις σε περισσότερα 
σημεία της Πιερίας. Είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με τα 
ξενοδοχεία να οργανώσουν εξιδεικευμένα πακέτα περιηγήσεων 
και διαδρομών. 

- Ένα πλήρες συνεργαζόμενο δίκτυο των υπαρχόντων μέσων 
μαζικής μεταφοράς, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, 
αποτελεί το μεγάλο στόχο. Ειδικά στις περιόδους πανηγυριών και 
θρησκευτικών εκδηλώσεων. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε πως 
το όφελος των δράσεων δεν θα είναι μόνο για τα καταλύματα, για τις 
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εκκλησίες και για τον τόπο. Κυρίως δε, πρέπει να αντιληφθούμε πως το 
όφελος δεν είναι μόνο οικονομικό. Η ανάδειξη του Ορθόδοξου 
Πολιτισμού και της Πίστης μας αποτελεί κοινό τόπο για όλους. 

Δουλεύουμε σκληρά ως Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας για την ανάδειξη  
της περιοχής ως τουριστικού προορισμού σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Είναι μεγάλη χαρά και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς, η 
συμμετοχή  σε δράσεις σαν την σημερινή.  

Θα  ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλουν  
στην πραγματοποίηση αυτού του σημαντικού συνεδρίου. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στους συναδέλφους  
ξενοδόχους που στηρίζουν τις δράσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας 
και συμμετέχουν στο συνέδριο και είμαι σίγουρη πως θα στηρίξουν και 
μελλοντικά την προσπάθεια ανάδειξης της Πιερίας ως θρησκευτικού 
προορισμού. 

Η όλη μας προσπάθεια γίνεται στα ριζά του  ολόλαμπρου Ολύμπου 
που συνεχώς εκπέμπει φως και μοναδικότητα! Φως πολιτισμού, φως 
δημιουργίας και ανέσπερο φως πίστης στο μεγάλο και το ιδεατό!  

Σας ευχαριστώ! 

 

 


